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Tot den snellen Berisper en Lasteraer,  

Sonnet. 

  

Ick ben soo niet beschroomt voor Momus schimpigh smalen, 

Als ander Dichters zijn. Waerom? Ick ben geen Godt. 

Is in mijn werck ghebreck, oft ist te grof en bot, 

Men denck' ick ben een Mensch: en Menschen connen falen. 

Ick vrees' oock Zoilum niet: aen my is niet te halen. 

Ick ben Homerus niet: my hindert geen ghespot. 

Het mach my dienstigh zijn, misschien den Pauw-steert sot 

Van latendunckentheyt te doen vlack neder dalen. 

Blindt oordeel andersins en is maer ydel windt. 

Wie met verstandt berispt, doet datmen voordeel wint, 

Om op een ander tijdt op alles beter letten. 

maer lof, der ghecken vreught, doet menigh zijn onwijs. 

Dus acht ick spot, noch lof, dan wel goet onderwijs. 

Mijn dichten hoeven dan Lof-dichten noch Sonnetten. 

 

Een is noodigh.1 

 

 

 

  

                                                 
1 Van Mander 1604, **8v. 
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Voorwoord 

 

Het is onmogelijk om een onderzoeksproject met zo’n lange looptijd als dit tot een goed einde 

te brengen zonder de hulp van velen. Om aan die hulp recht te doen is een korte uitweiding 

over de voorgeschiedenis en een wat langer dankwoord op zijn plaats. De wortels van dit 

proefschrift liggen in Italië. Tijdens mijn studie Kunstgeschiedenis aan de UvA belandde ik 

dankzij de gastvrijheid van Edward James, Annigje de Jonge en Carlo James in de heuvels 

van Castellina in Chianti. Dagelijks pendelden Roel James en ik met de streekbus op en neer 

naar de Università per Stranieri in Siena voor een intensieve cursus Italiaanse taalvaardigheid. 

Roels oom Carlo was onze huisgenoot in Castellina. Hij corrigeerde het manuscript van zijn 

handboek papierrestauratie, wij kookten, stookten de haard, plukten een geweldige 

hoeveelheid vijgen, leerden onze Italiaanse woordjes en grammatica en droomden weg bij 

Brahms, Schubert en Claudio Baglione. Iedere zondag nam Carlo ons mee op excursie, waar 

we tot in de verre omtrek kerken, musea en palazzi afstruinden en van de pranzo genoten. Op 

één van de zeldzame zondagmiddagen dat we niet op pad waren ontvingen we een 

bliksembezoek van een vriend van Carlo. Bert Meijer en zijn jonge zoon Hugo kwamen 

lunchen, speelden een partijtje voetbal en stoven binnen de kortste keren weer het 

gravelweggetje af, maar niet voordat Bert ons hartelijk had uitgenodigd een bezoek te brengen 

aan het Nederlands Interuniversitair Kunsthistorisch Instituut (NIKI) in Florence waar hij 

directeur was. Dat bezoek volgde niet al te lang daarna, voor mij de eerste van de vele die nog 

zouden volgen. 

Zo keerde ik terug op het NIKI voor mijn afstudeerscriptie. Het onderwerp, Karel van 

Manders leven van Giuseppe Cesari, dankte ik ook dat instituut en aan Bert Meijer. Het was 

één van de onderwerpen op een lijstje van NIKI-onderzoeksdesiderata waaraan ik besloot mij 

te wagen. Ik studeerde eind 1994 af, in Amsterdam begeleid door Rob Ruurs en op afstand 

vanuit Italië door Bert Meijer. De hoofdmoot van de scriptie bestond uit een annotatie van het 

leven van Cesari. Zijdelings kwam Van Manders brongebruik aan de orde. Ik poogde tevens 

de plaats van het leven te duiden en onderzocht of de volgorde van de levens duidelijkheid 

kon verschaffen over Karel van Manders opvattingen over Italiaanse schilderkunst en zijn 

eventuele voorkeuren voor bepaalde schilders of  regionale schilderscholen. Binnen het bestek 

van die afstudeerscriptie kon slechts een aanzet worden gegeven tot de beantwoording van die 

vragen. Ik was dan ook enorm verheugd toen het NIKI mij de gelegenheid bood om in 
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aansluiting op mijn afstuderen mijn onderzoek naar Cesari en andere nieuwe Italiaanse 

Levens te continueren. Het doel was het voorbereiden van een nieuwe annotatie van alle 

levens die niet op Vasari teruggingen, iets dat geleidelijk aan uitgroeide tot een 

promotieonderzoek aan, de Universiteit Utrecht waar Bert Meijer inmiddels was benoemd tot 

hoogleraar. Voor dat proefschrift zou niet alleen een kritische annotatie van die nieuwe 

Italiaanse Levens verzorgd worden, ik zou tevens nagaan hoe de introductie van de nieuwe 

Italiaanse manier door Van Mander in de Nederlandse Levens werd beschreven. Ik ben het 

NIKI,  Prof. dr. Bert Meijer en de Universiteit Utrecht buitengewoon erkentelijk voor de 

prachtige mogelijkheid die ze mij hebben geboden. Zonder hen had ik dit onderzoek niet 

kunnen aanvangen. Ik ben ook alle medewerkers van het NIKI zeer erkentelijk voor hun hulp 

en gastvrijheid, met name prof. dr. Michel Kwakkelstein, prof. dr. Gert Jan van der Sman, dr. 

Jeanne van Waadenooyen en mevrouw Tjarda Vermeyden. Tevens ben ik het 

Onderzoeksinstituut voor Geschiedenis en Cultuur van de Universiteit Utrecht en met name 

Prof. dr. Wiljan van den Akker, Truus van Buuren en Martine de Vos zeer erkentelijk dat ik 

daar als aio-onderzoeker aan mijn dissertatie heb mogen werken. Het resultaat liet langer op 

zich wachten dan gehoopt en voor het uiteindelijk boek ben ik bovendien afgedwaald van de 

oorspronkelijke opzet. Ik kan alleen maar hopen dat het resultaat niet teleur zal stellen. 

Zowel voor het werk aan mijn scriptie als voor mijn dissertatie kon ik ook verschillende 

malen verblijven aan het Koninklijk Nederlands Instituut in Rome (KNIR). Ik ben de 

medewerkers van het KNIR buitengewoon erkentelijk voor de inspirerende omgeving en 

gastvrije ontvangst. Dankzij de aanbevelingen van het NIKI en KNIR openden zich ook de 

deuren van de uitzonderlijke bibliotheken en fotocollecties van het Kunsthistorisches Institut 

in Florenz, de Bibliotheca Hertziana en Biblioteca Apostolica Vaticana. Veel dank daarvoor 

aan mevrouw Tjarda Vermeyden en mevrouw Ivana Bolognese. Met name dankzij mevrouw 

Bolognese openden zich deuren in Rome en het Vatikaan, zodat waardevolle bezoeken 

konden worden gebracht aan onder meer het Palazzo Pio Sodalizio dei Piceni, het Oratorio del 

Gonfalone, het Oratorio di San Giovanni Decollato en het pauselijk paleis, waar ik deels in 

Karel van Manders voetsporen de Sala Ducale, Capella Paolina, Sala Regia, Cappella Sistina 

en de Sala Clementina kon bestuderen. Iedereen die wel eens aan een van genoemde 

onderzoeksinstituten verbleef weet dat de gesprekken met mede-onderzoekers en collega’s 

een grote bron van inspiratie zijn. Dank daarom ook aan medebewoners Carla Hendriks (die 

mij meenam voor een onvergetelijk bezoek aan de Torre dei Venti in het Vatikaans Paleis), 

Ingrid Vermeulen, Charlie Smit, Evalien Chayes, Hugo van der Velden, Minou Schraven, 

Ruud Priem, Loes Raimondo-Waarts, Luuk Pijl, Joost Keizer en vele anderen. Ik ben NWO 
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erkentelijk voor de reisbeurzen die ze mij heeft verstrekt om deze bezoeken mogelijk te 

maken. Veel dank ook aan de medewerkers van de bibliotheek van het Kunsthistorisch 

Institituut van de Universiteit van Amsterdam. Grote dank ook aan Marja Stijkel en alle 

andere medewerkers van de bibliotheek van het Rijksmuseum. Dank aan Everhard Korthals 

Altes, allereerst kamergenoot in Utrecht en degene die mij introduceerde bij de redacteuren 

van de digitale editie van Joachim von Sandrart, zodat ik kon proeven aan het interessante 

Nachleben van de Italiaanse Levens. 

Mijn bijzondere dank gaat ook uit naar Garrelt Verhoeven – als hoofdconservator van 

Bijzondere Collecties van de UvA en sinds kort directeur Erfgoed van de Katholieke 

Universiteit Leuven – en alle medewerkers van de Bijzondere Collecties van de UvA. Garrelt 

liet mij als gastonderzoeker een min of meer vaste plek in de studiezaal innemen. Hij stelde 

mij ook voor aan Prof dr. Michael Suarez S.J., directeur van de Rare Book School van de 

University of Virginia en Fellow aan Trinity College in Cambridge, Engeland. Diens zeer 

inspirerende Frederik Mullerlezing 2014 bevestigde nogmaals mijn indruk over de noodzaak 

om het boek als een complex object te beschouwen. Veel dank aan de heer Cees Klapwijk, 

destijds van de Stichting Digitale Bibliotheek Nederlandse Literatuur, die mij in een vroeg 

stadium een doorzoekbaar Word-bestand van het Schilder-boeck ter beschikking stelde. Dank 

ook aan Willem Jan Hoogsteeder, de heer J. Hoogsteder senior en Donia d’Ansembourg voor 

hun steun en voor de welwillendheid waarmee ze mij in staat stelden naast mijn 

werkzaamheden voor Kunsthandel Hoogsteder & Hoogsteder mijn promotie te continueren. 

Verder nog een woord van dank aan de vele collega’s en vrienden die mij op tal van 

manieren hebben geholpen, bijgestaan en bemoedigd: Huigen Leeflang, Marjolein Leesberg, 

Bert van de Roemer, Léna Widerkehr, Hessel Miedema, Rembrandt Duits, Carla Hendriks, 

Ingrid Vermeulen, Hugo van der Velden, Stephany Dickey, Amy Golahny, Bram Kempers, 

Arno Witte, Madelon Simons, Dorien Tamis, Marina Aarts, Petra Brouwer, Michael Suarez, 

Bob van den Boogaert (+), Matt Kaveler, Margriet van Eikema Hommes, Perry Chapman, 

Joanna Woodall, Frits Scholten, Dulcia Meijers, Jan de Jong, Din Pieters, Lidewijn Reckman, 

Annemiek Overbeek, Mariette Haveman, Alfred R. van Wijk, Dorien de Tombes, Channah 

Nieuwenhuis, Claudine Lamoth, Liesbeth Brederveld, Roel James, Kitty Jonker, Anna 

Laméris, Yvonne IJzermans, Theo Laceuille, Helma Pantus, Marc Pantus, Grietje Schipper, 

Pieter van Dijk, Boudewijn Jansen, Mildred Disselkoen, Marcel Schrage, Birgitta en Seth 

Kastenbaum. Ook dank ik mijn ouders, Loek Schenk en verdere familie voor hun liefde en 

vertrouwen. Het kan niet anders dan dat ik velen ben vergeten te noemen. Ik hoop dat zij zich 

hier zullen herkennen en weten dat ik ook hen buitengewoon erkentelijk ben. Een speciaal 
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woord van dank aan mijn paranimfen Machtelt Israëls en Margriet Verhoef. Met hun 

onvermoeibare vertrouwen, luisterend oor en inzicht hebben zij mij steeds geïnspireerd om dit 

onderzoek tot een goed einde te brengen. Margriet heeft in de verschillende stadia 

hoofdstukken of delen daarvan gelezen en deze altijd van deskundig en constructief 

commentaar voorzien. Machtelt heb ik mogen doorzagen over mijn boek en zij heeft mij met 

tal van gedegen adviezen op het juiste spoor gehouden. 

Waar ik het onderzoek nooit was begonnen zonder het enthousiasme en vertrouwen van 

Bert Meijer, daar is het overduidelijk dat ik het nooit tot een succesvol einde had kunnen 

brengen zonder de onvoorwaardelijke steun, het grote geduld en het zo niet nog grotere 

doorzettingsvermogen van mijn promotor Prof. dr. Lex Bosman. Na een ontmoeting op het 

NIKI en een lang gesprek over mijn onderzoek, was hij zo goed om de begeleiding van mijn 

dissertatie in Nederland op zich te nemen. In eerste instantie als co-promotor aan de 

Universiteit Utrecht en na het emeritaat van Prof. dr. Bert Meijer als promotor en hoogleraar 

aan de Universiteit van Amsterdam. Lex Bosman was een onvermoeibare “partner in crime.” 

Hij heeft zich met aanhoudend, zo niet groeiend enthousiasme een weg gebaand door mijn 

tekst, deze van constructief commentaar voorzien en mij voortdurend overtuigd van het 

belang ervan. Hij heeft ook de elegante oplossing bepleit en de Universiteit Utrecht zo 

ruimhartig bereid gevonden om mijn promotie met hem mee te laten verhuizen naar de 

Universiteit van Amsterdam. Ik kan niets anders dan mijn bewondering en dankbaarheid voor 

dit alles uitspreken. Tot slot, ik kan mij niet voorstellen hoe ik dit had kunnen doen zonder 

Jonathan, Gershon en Lina. Dank voor jullie geduld. 
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Verantwoording 

 

Het exemplaar van de editie van 1604 van het Schilder-boeck waarmee ik heb gewerkt is dat 

van de Bijzondere Collecties van de UvA, OTM O 63-6263 (Van Mander 1604). Uit 

praktische overwegingen heb ik daarnaast gebruik gemaakt van de facsimile uitgave van 

Davaco uit 1969 van diezelfde eerste editie in mijn eigen bezit (Van Mander 1969) Voor de 

Vite gebruikte ik de tweede editie van 1568, te weten het exemplaar bij de Bijzondere 

Collecties van de UvA, OTM OG 63-7176, OG 63-7177 en OG 63-7178. Mijn vertaling van 

de Vite heb ik gecontroleerd aan de hand van Vasari, ed. De Vere 1996 en Vasari, ed. Van 

Veen 1992. 

 

De namen van kunstenaars zijn weergegeven in de moderne benaming zoals vermeld in de 

online Union list of Artists Names van het Getty Institute, Los Angeles. Waar die moderne 

naam sterk afwijkt van de benaming die Vasari of Van Mander aanhielden, is die variant 

tussen haakjes toegevoegd. 
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1. Jacob Matham naar Karel van Mander, Het Schilder-boeck (…), 1604, Amsterdam, Bijzondere Collecties van 

de Universiteit van Amsterdam, OTM O 63-6263. 
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Inleiding 

 

Het Schilder-boeck van Karel van Mander dat voor de eerste maal werd gepubliceerd in 1604, 

is samengesteld uit zes tekstdelen.2 Deze inhoudelijk verschillende delen waren door de 

auteur bestemd als een samenhangend geheel, voor een publiek van jonge schilders, 

liefhebbers en dichters. Het boek opent na de nodige lofdichten met de Grondt der edel vrij 

Schilder-const, dat wel is getypeerd als een theoretische verhandeling over het schilderen en 

het beroep van schilder. Hierna volgen drie delen met biografieën van schilders, de antieke 

Levens, de Italiaanse Levens, en de Nederlandse Levens. Daaropvolgend biedt de 

Wtlegghinghe op de Metamorphosis Pub. Ovidij Nasonis een commentaar op de populaire 

Metamorfosen van Ovidius, waarna het boek wordt afgesloten met de Wtbeeldinghe der 

figueren, een uiteenzetting over het uitbeelden van ondermeer antieke goden als allegorische 

figuren. De twee laatste tekstdelen waren aangekondigd in de titel van het hele boek, maar 

werden eveneens voorzien van een eigen titelpagina.3 Dit bood de uitgever de mogelijkheid 

om deze delen ook afzonderlijk te publiceren en zo een breder publiek te bereiken. In het licht 

van de populariteit van Ovidius’ Metamorfosen was dit in zakelijk opzicht ongetwijfeld een 

goed idee.4 Gedurende de zeventiende eeuw zouden deze twee tekstdelen nog verschillende 

malen in een eigen editie verschijnen.5  

De hybride samenstelling van het boek heeft ervoor gezorgd dat de tekstkritische en 

kunsthistorische beschouwing ervan ongelijk was verdeeld en bovendien in onderdelen uiteen 

viel, in weerwil van de brede opzet en intenties van de auteur met het Schilder-boeck als 

geheel. De aandacht ging met name uit naar twee van de zes tekstdelen. Enerzijds werd de 

Grondt vertaald en vanaf met name de vroege twintigste eeuw intensief bestudeerd als een 

theoretische verhandeling over het schilderen, daarnaast vormden de Nederlandse Levens met 

                                                 
2 Van Mander 1604. De eerste editie verscheen in 1969 in een facsimile uitgave, Van Mander 1969. Miedema 

1970 is een bespreking van die reprint; In Miedema 1973 zijn de voordelen van de editie van 1604 boven die van 

1618 besproken, Miedema 1973, dl. 1, p. 21; ook Waterschoot 1983b,  pp. 260-261. Van Mander 1604 is 

tegenwoordig online te bestellen als print on demand. 
3 Miedema 1973, dl. 1, pp. 11-13. 
4 Er was een duidelijke markt voor Ovidius’ Metamorfosen in de eigen volkstaal. Na uitgaven als Borluyt 1557, 

verscheen de prozavertaling van Florianus vanaf 1595 in talloze edities; Sluijter 2000, pp. 170-183. 
5 Miedema vemeldt voor de laatste tekstdelen afzonderlijke uitgaven van 1613 (alleen de Wtbeeldinghe), 1615, 

1643, 1645, 1658, 1662, 1663 en 1675 (Duitse bewerking door Sandrart); Miedema 1972, pp. 28-30; ook  

Miedema 1973, dl. 1, p. 12-13, 19. Jacobus de Jongh meende dat de tekstdelen voor de tweede druk 

waarschijnlijk afzonderlijk waren uitgegeven en pas naderhand bijeen werden gevoegd; Van Mander/De Jongh 

1764, p. *3.  
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hun biografieën van Nederlandse en enkele Duitse schilders niets minder dan het fundament 

voor de monografische behandeling van een vaderlandse schilderkunst.6 Voor wat 

waarschijnlijk zonder overdrijving de belangrijkste kunsthistorische bron van het Nederlands 

taalgebied genoemd kan worden, ontstond onwillekeurig een oneigelijke situatie. Inzichten 

die in hoofdzaak werden verkregen door het vele grondige onderzoek naar twee tekstdelen, 

zouden de blik op de gehele tekst bepalen. Het waren met name de Italiaanse Levens die zich 

nauwelijks in enige warme belangstelling konden koesteren. Het tekstdeel met biografieën 

van Italiaanse kunstenaars (in hoofdzaak schilders) vanaf de dertiende-eeuwse Cimabue werd 

grotendeels ontleend aan de tweede editie van Giorgio Vasari’s Vite (1568), hetgeen de 

moderne, kritische waardering geen goed deed. Karel van Mander gebruikte voor diverse 

Italiaanse Levens ook andere bronnen, maar dit werd vooralsnog beschouwd als een 

bevestiging van het gangbare beeld. Volgens de heersende opvatting was de hoofdmoot van 

de tekst weinig meer dan een kleurloze bewerking van een beroemd Italiaans origineel. Het 

tekstdeel was in haar geheel nooit het onderwerp van studie, terwijl de biografieën evenmin in 

samenhang met de overige tekstdelen werden bestudeerd. Monografisch golden ze als 

oninteressant, aangezien ze te weinig origineel en bruikbaar bronmateriaal boden voor de 

beschrijving van oeuvres. Kunsttheoretisch waren ze verwaarloosbaar, daar ze in hoofdzaak 

Vasari’s gedachtengoed zouden weerspiegelen en theoretische concepten bovendien volgens 

de heersende opvatting niet tot het terrein van de kunstenaarsbiografie behoren. Met name die 

laatste noties lijken aan herziening toe te zijn. Want hoe legitiem is het om de tekst niet als 

eigen inventie te zien? Vanuit de zestiende-eeuwse literatuuropvatting lijkt het geëigender om 

de Italiaanse Levens als een literair product van Karel van Mander zelf te beschouwen. Uit de 

veel omvangrijkere Vite stelde hij een eigen tekstdeel samen door biografieën te selecteren of 

over te slaan en materiaal toe te voegen dat aan andere bronnen werd ontleend. De tekst die zo 

tot stand kwam draagt ongetwijfeld de herkenbare sporen van de Vite, maar het lijkt 

aannemelijk dat zijn keuzes, selecties en aanvullingen Karel van Manders eigen inzichten en 

opvattingen reflecteren. En waar het de typologie van de kunstenaarsbiografie betreft, is het 

werkelijk aannemelijk dat theoretische concepten zoals die in de Grondt uiteengezet werden 

slechts tot dat tekstdeel beperkt bleven? Kunnen we er vanuit gaan dat de daar geponeerde 

noties geenszins doordrongen tot de levensbeschrijvingen? Indien de afzonderlijke tekstdelen, 

                                                 
6 Edities van de Grondt: Van Mander/De Geest 1702; Hoecker 1916; Miedema 1973. Edities van de Nederlandse 

Levens: Van Mander/De Jongh 1764; Hymans 1884-1885; Greve 1903 over Van Manders bronnen voor de 

Nederlandse Levens; Floerke 1906; Miedema 1994-1999. De antieke Levens werden besproken in Miedema 

1977; Terrenato 2001. Aandacht voor de Wtlegghinghe en Wtbeeldinghe is te vinden bij Becker 1984; Prins 

1995. Miedema besprak de plaats van Duitse schilders in de Nederlandse Levens; Miedema 2011. 
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inclusief de Italiaanse Levens, een door de auteur bedoelde eenheid vormen is enige 

kruisbestuiving tussen de tekstdelen voorstelbaar. En wat betreft kruisbestuiving, hoe relevant 

was het dat Karel van Mander niet alleen schrijver was, maar ook schilder? Een schrijvende 

schilder, die in het Schilder-boeck opvattingen etaleerde over de wijze waarop het vak 

uitgeoefend diende te worden. Dat die inzichten ook op enigerlei wijze sturend en vormend 

waren bij het schrijven van de levensbeschrijvingen, lijkt niet ondenkbaar. Voor de 

Nederlandse Levens die op diverse en niet altijd bekende bronnen teruggaan mag zoiets 

lastiger zijn om na te gaan. Maar juist omdat voor de Italiaanse Levens het bronmateriaal in 

de vorm van de Vite grotendeels bekend en voorhanden is, leek dit tekstdeel geschikt om te 

onderzoeken in hoeverre kunstenaarsbiografieën theoretische inzichten reflecteren. Hier was 

de nauwe band met de brontekst van Vasari niet langer een probleem, maar juist een voordeel 

bij het vaststellen van Karel van Manders intenties met zijn tekst. Het vertrekpunt voor dit  

onderzoek was dus niets minder dan de behoefte aan een nadere beschouwing en wellicht 

herwaardering van een tekst als onderdeel van een bron die van relatief grote betekenis is, met 

name voor de bestudering van schilderkunst in de Nederlanden. Om te komen tot een betere 

beoordeling van de plaats van de Italiaanse Levens in het Schilder-boeck en om na te gaan in 

hoeverre de kunstenaarsbiografieën theoretische noties reflecteren die elders in het Schilder-

boeck uiteengezet werden, worden de Italiaanse Levens daarom voor de eerste maal in hun 

geheel beschouwd. Daarbij zullen de intenties die de auteur zelf over het gehele boek en over 

dit tekstdeel formuleerde worden meegewogen, om zo te komen tot een evenwichtiger 

beschouwing van de opzet en betekenis van de Italiaanse Levens in het Schilder-boeck. Om 

dit te bewerkstelligen is met name de paratekst betrokken bij het onderzoek, hetgeen onder 

meer nieuwe inzichten opleverde over de intenties van de auteur met het boek als geheel. 

Vanuit die paratekst is ook het rederijkersnetwerk van Karel van Mander besproken, evenals 

de schrijfcultuur waarin het Schilder-boeck is ingebed. Beschouwing van in rederijkerskring 

prevalerende thematiek bood inzicht in de achtergrond waartegen Van Manders tekst gelezen 

en begrepen moet worden. 

 

Terwijl de Italiaanse Levens in de kunsthistorische bestudering minder waardering hebben 

gekregen, was van een geringschattende houding ten aanzien van het tekstdeel in eerste 

instantie weinig te merken. Na 1604 verscheen de tekst met de rest van het Schilder-boek al 

snel in een tweede editie (1618).7 Het is geopperd dat het wellicht in eerste aanleg niet de 

                                                 
7 Die tweede uitgave vermeldt dat de editie van 1604 inmiddels zo zeldzaam was dat men moeite had een 

exemplaar als proef te bemachtigen; Van Mander 1618, R1ra. Dit mag waarschijnlijk worden opgevat als 
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bedoeling was om de Grondt in die postume heruitgave op te nemen, maar de Italiaanse 

Levens vormden daarentegen op dat moment een onvervreemdbaar deel van het 

samengestelde boek.8 Het ontving als vast onderdeel daarvan zowel in de Nederlanden als 

daarbuiten de nodige aandacht. In 1622 zou Henri Peacham de tekst gebruiken voor zijn The 

complete Gentleman.9 Peacham vertaalde aan de hand van de Italiaanse Levens verschillende 

levensbeschrijvingen van Italiaanse kunstenaars naar het Engels, wellicht omdat hem geen 

exemplaar van de Vite ter beschikking stond.10 Het tekstdeel werd vervolgens door Philips 

Angel in 1642 gebruikt bij het opstellen van zijn Lof der Schilder-konst. In die rede voor het 

Leidse Sint-Lucasgilde stelde Angel aan zijn collega’s een aantal Italiaanse kunstenaars ten 

voorbeeld, waarvoor hij in ieder geval de voorrede van de Italiaanse Levens gebruikte.11 Ook 

Jan de Bisschop bediende zich van de Italiaanse Levens voor het samenstellen van 

biografieën van Italiaanse schilders, mogelijk voor een nooit gerealiseerde, met 

kunstenaarsportretten geïllustreerde uitgave.12 De nog voortdurende relevantie van Karel van 

                                                                                                                                                         
aanwijzing voor de populariteit van het boek; Miedema 1973, dl. 1, p. 20. Dit is ook in (zeventiende-eeuws) 

handschrift van H. Houmes uit Medeblik vermeld op het schutblad van het exemplaar van de eerste editie in het 

prentenkabinet van het Rijksmuseum te Amsterdam (326 H 21). Voor dit exemplaar, Moes 1889. Ondanks een 

aanvankelijke voorkeur voor de tweede editie is het tegenwoordig de eerste, door Van Mander gecorrigeerde 

editie die wordt geprefereerd. Voor een uitvoerige vergelijking van beide edities, Miedema 1973, dl. 1, pp. 5-22; 

Waterschoot 1983b, pp. 260-61. De editie van 1618 werd wel zoals bekend vermeerderd met de biografie 

(Levensbericht) van Karel van Mander. De auteur van die biografie is onbekend en voor de identificatie lopen de 

meningen uiteen. Terwijl Bredero lang voor de auteur werd gehouden, opperde Miedema dat het liever Adam 

van Mander was die de tekst schreef op basis van vergaande aantekeningen van zijn broer Karel van Mander 

zelf. Duits 1993 meende eveneens dat een vergaand uitgewerkte autograaf de basis was van het Levensbericht, 

terwijl hij de zoon Karel van Mander II als uiteindelijke samensteller aanmerkte; Miedema 1994-1999, dl. 2, pp. 

12-14; Duits 1993, pp. 118-119, 128-130. 
8 Miedema concludeerde dit aan de hand van de dateringen op de titels. Bovendien werd de Grondt in 1618 in 

een kleinere, minder leesbare letter afgedrukt, in twee nauwe kolommen; Miedema 1973, dl. 1, p. 20. 
9 De diplomaat en schrijver Peacham reisde in de Nederlanden reisde, kende Crispijn de Passe (“my honest 

loving friend”) en was evenals Franciscus Junius in dienst van de kunstliefhebber en verzamelaar Thomas 

Howard, Earl of Arundel. The comlete Gentleman was een handboek voor heren van stand, waarin ideaal gedrag 

en de daarvoor benodigde intellectuele bagage werd besproken; Peacham 1968, p. 109; Punam 1993, pp. 6-7, 24, 

54; Burke 1995, p. 97. 
10 “If you would reade the lives at large of the most excellent Painters, as well Ancient as Modern, I refer you 

onto the two volumes of Vasari, well written in Italian (which I have not seene, as being hard to come by; yet 

inthe libraries of two my speciall and worthy friends, M. Doctor Mountford, late Prebend of Pauls, and M. Inigo 

Jones, Surveyer of his Maiesties workes for building), and Calvin Mander in high Dutch; unto whom I am 

beholden, for the greater part of what I have heere written, of some their lives.”; Peacham 1968, p. 137. Peacham 

vertaalde de achtereenvolgende levens van Cimabue, Andrea Tassi, Gaddo Gaddi, Margaritone, Giotto, Stefano 

Fiorentino, Pietro Laurati of Siena, Bonamico Buffalmacco, Ambrogio Lorenzetti, Pietro Cavallini, Simon of 

Siena. Vervolgens liet hij de biografieën weg van Taddeo Gaddi, Giottino en Lippo, om de reeks te vervolgen 

met Orgagna, Masaccio, Leon Battista Alberti, Filippo Lippi, Antonello, Guirlandaio. Daarna volgde alleen het 

leven van Rafael. 
11 Angel had vooral oog voor opsomming van navolgenswaardige karaktereigenschappen van kunstenaars; 

Angel 1972, p. 22, ook pp. 15- 16, 35, 53, 57. Angel gebruikte ook de antieke Levens; Angel 1972, pp. 7, 12. 
12 Van Gelder opperde dit naar aanleiding van twee overgeleverde kopieën van het verloren gegane handschrift. 

De eerste kopie bevindt zich in de Collectie Lugt van de Fondation Custodia, Parijs. De tweede is een kopie van 

dat Parijse manuscript, in de collectie van het KOG, Rijksprentenkabinet, Amsterdam. Van Gelder stelde voor 

dat Jan de Bisschops getekende kunstenaarsportretten, naar voorbeeld van de portretprenten in de Vite, wellicht 

bestemd waren voor een dergelijke uitgave. De grootste verzameling van De Bisschops portrettekeningen 
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Manders tekst bleek niet lang daarna wellicht ook uit het voornemen van de Modenese 

hofschilder Giovanni Vangeldri, ofwel Jan van Gelder, om de levens van “Carlo Vermandes” 

naar het Italiaans te vertalen.13 Het is onduidelijk of dit plan werd uitgevoerd en in welke mate 

de Italiaanse Levens zouden zijn vertegenwoordigd. Kort daarna in 1675 echter, werd het 

tekstdeel volop, maar nu zonder bronvermelding, gebruikt door Joachim von Sandrart voor de 

Teutsche Academie der Bau- Bild- und Mahlerey-Künste.14 Sandrart nam in grote lijnen Van 

Manders selectie van Italiaanse biografieën over, hij plaatste de levens in nagenoeg dezelfde 

volgorde, vertaalde ze vrij letterlijk en zou geheel in lijn met Karel van Manders werkwijze de 

tekst actualiseren door nieuwe biografieën toe te voegen.15 Diezelfde selectie zou Roger de 

Piles in 1715 ook aanhouden voor zijn Abrégé de la vie des peintres.16 Van Manders levens 

van Italiaanse kunstenaars functioneerden als meer dan een toegankelijke vervanging van de 

Vite. Het is duidelijk dat de Italiaanse Levens hier als autonome tekst werd gewaardeerd. 

Ontegenzeggelijk was het tegelijkertijd de onderkenning van de eigen positie van 

verschillende schilderscholen zoals die onder meer door Roger de Piles in zijn Abrégé werd 

bepleit, die er echter voor zou zorgen dat de Italiaanse Levens geleidelijk uit beeld 

                                                                                                                                                         
bevindt zich in de Devonshire collection, Chatsworth House; Van Gelder 1971, pp. 212-213; Punam 1993, p. 54. 

Een dergelijke interesse voor geïllustreerde kunstenaarslevens wordt ook gestaafd door De Jongh. Hij merkte op 

dat verschillende exemplaren van de tweede editie van het Schilder-boeck naar wens van de eigenaren waren 

voorzien van de portretprenten uit Lampsonius’ Pictorum aliquot celebrium Germaniae inferioris effigies van 

1572. De heruitgave van die reeks door Hondius in 1618 kreeg de gewijzigde titel Theatrum honoris mee. 

Volgens De Jongh werd deze gedrukt om naast de Nederlandse Levens gebruikt te worden; Van Mander/De 

Jongh 1764, p. **3; Theatrum honoris 1618; Meiers 2006, p. 15; De Vries 2013, pp. 270-284. De Vries noemde 

onder verwijzing naar Luijten 1999 ook een exemplaar van de eerste editie van 1604 waarin de prentreeks van 

Hondius was ingebonden; De Vries 2013, p. 263. Ter adstructie van de genoemde bewering van De Jongh is het 

interessant dat de veiling van de collectie van Gerard van Berckel, Amsterdam 24 maart 1761, een lot bevatte 

van “Een grote party Pourtraiten van Schilders om in Schilderboeken in te voegen”; Luijten  1999, p. 81, n. 39. 
13 Deze Giovanni Vangeldri liet zich daarover uit in een brief van 22 juni 1675 aan zijn in Florence voor de 

Medici werkzame oom Justus Sustermans; Thieme Becker 1907-1947, lemmata: Sustermans en Van Gelder; 

Sapori 1990, p. 39, n. 8; Barocchi in: Baldinucci 1974-1975, dl. 6, pp. 18, 359-360;. Onbekend is of die vertaling 

tot stand kwam. Niet veel later gebruikte Filippo Baldinucci de biografie van Karel van Mander en enkele 

Nederlandse Levens wel voor zijn Notizie; Baldinucci 1974-1975, dl. 3, pp. 545-551. In 1638 had Francisco 

Pacheco al de Nederlandse Levens en de Grondt gebruikt voor zijn Arte de la Pintura, waarvoor hij 

waarschijnlijk over een vertaling beschikte die in Sevilla was gemaakt door een Nederlander; Pacheco 1956, dl. 

1, p. xxvii, 360, 463, dl. 2, p. 55; Weststeijn 2011. Internationale aandacht voor het Schilder-boeck bleek tevens 

uit de vermelding door Luigi Scaramuccia in een overzicht van kunsttraktaten; Scaramuccia 1674, E2. 
14 Sandrart 1994, dl. 3, p. 7. Daarnaast gebruikte Samuel van Hoogstraten de Italiaanse Levens in een 

opsomming van een aantal schilders die uit armoede en eenvoud waren opgeklommen, waaronder de niet door 

Vasari vermeldde Raffaellino da Reggio; Van Hoogstraten 1678, p. 9. 
15 Hij kortte levens in (Giuseppe Cesari, Schilders tussen 1573-1577, Schilders in Rome rond 1603), breidde 

andere sterk uit (Carracci, Caravaggio) en voegde de levens toe van Manfredi, Ribera, Cavalier de Massimi en 

Francesco Albano. Het slotwoord dat de Italiaanse Levens besloot en de Nederlandse Levens aankondigde werd 

verplaatst en volgde pas na de behandeling van die nieuwe kunstenaars en  nadat alsnog vrouwelijke schilders en 

Italiaanse kopersnijders waren besproken; Sandrart 1994, dl. 1, p. 184-190; 195-220. Korthals Altes constateerde 

voor de biografieën van Nederlandse schilders dat Von Sandrarts selectie waarschijnlijk slechts geringe invloed 

had op het verzamelbeleid van Duitse kunstverzamelaars rond 1700; Korthals Altes 2011, p. 177.  
16 De Piles noemde het Schilder-boek wel in zijn inleiding; De Piles 1715, aij, pp. 129-333. De Abrégé verscheen 

in 1725 in een Nederlandse vertaling van J. Verhoek; De Piles/Verhoek 1725. 
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verdwenen. Binnen een sterker naar regio ingerichtte kunstbeschouwing zou het Schilder-

boeck steeds sterker gelden als bron voor de schilderkunst van de Nederlanden. In uitgaven 

van onderdelen van het Schilder-boeck die nu verschenen en die betrekking hadden op die 

eigen schilderschool, werd sporadisch nog gewezen op enkele Italiaanse schilders die door 

Van Mander waren besproken, maar erg uitvoerig was dat niet.17 Het primaat van de 

Nederlandse Levens werd een vanzelfsprekendheid.18 Niet alleen werd het gangbaar om de 

Nederlandse Levens als het grootste biografische tekstdeel van het Schilder-boeck te 

beschouwen. Ze werden ook uitgeroepen tot het tekstdeel waaraan de auteur de meeste 

waarde zou hebben gehecht, ongeacht wat Van Mander daar zelf over noteerde.19 Deze 

benadering kenmerkte de beschouwing van de bron vanaf de tweede helft van de achttiende 

en gedurende de negentiende eeuw, maar zou ook lang daarna nog ingang vinden.  

De bestudering van de Nederlandse Levens en de Grondt onderging vanaf de vroege 

twintigste eeuw echter methodologische vernieuwingen, die de beschouwing van andere 

tekstdelen zoals de Italiaanse Levens ten goede kwamen. Met name Greve zorgde voor een 

dergelijke impuls toen hij zich richtte op Van Manders werkwijze bij het samenstellen van de 

tekst. Greve zou Karel van Manders eigen uitspraken gebruiken om daarmee mogelijke 

ongedrukte bronnen voor de Nederlandse Levens in kaart te brengen.20 Die methode bleek 

                                                 
17 De Jongh verwees bijvoorbeeld naar Polidoro da Caravaggio; Van Mander/De Jongh 1764, p. 88. De Jongh 

streefde naar een historische beschouwing van de vaderlandse kunstenaars van de veertiende eeuw tot ver in de 

tegenwoordige tijd. Hij presenteerde zijn werk daarom in samenhang met Arnold Houbrakens’ tweede editie van 

de Schouburgh der Nederlandsche Kunst-schilders en Schilderessen (1753) en Johan van Gools Nieuwen 

Schouwburg (1750-1751). Zijn op de eigen vaderlandse historie gerichtte invalshoek zorgde ervoor dat hij de 

chronologie van de biografieën aanpaste aan de op dat moment beschikbare kennis; Van Mander/De Jongh 1764, 

pp. **4-5. Hymans signaleerde het enthousiasme van Karel van Mander voor Federico Zuccaro en Barocci. 

Hymans betreurde de invloed van Italiaanse schilderkunst op Karel van Mander als schilder. Die mening werd 

herhaald door Plettinck, die net als Hymans wees op de verderfelijke invloed van de italianiserende Spranger op Van 

Manders schilderwerk; Hymans 1884-1885, dl. 1, pp. 4, 6; Plettinck 1887, pp. 30-31. 
18 Vanaf met name de jaren veertig van de negentiende eeuw verschenen verschillende artikelen waarin Karel van 

Manders biografie en eventueel zijn literaire oeuvre werden beschreven. Vele waren afkomstig van Vlaamse auteurs 

met, waarschijnlijk onder invloed van de Belgische afscheiding, een oriëntatie op het eigen verleden; Van Duyse 

1842; Hasselt 1844; Carton 1844; Monteyne 1856; Burman Becker 1856 en 1857; Keurvels 1872. Ook was sprake 

van regelrechte kritiek op Karel van Manders oriëntatie op Italiaanse kunst; Michiels 1869; Busken Huet 1946, pp. 

273-274. In de loop van de jaren dertig van de twintigste eeuw werd Karel van Mander het onderwerp van 

nationaalsocialistisch gekleurde artikelen, in de eerste plaats van de hand van A.F. Mirande, een van de bezorgers 

van de populaire Wereldbibliotheek uitgave van de Nederlandse Levens uit 1936, die vele herdrukken beleefde. In 

De Schouw, het blad van de Nederlandse Kultuurkamer, publiceerde Mirande  in 1942 een artikel waarin hij zijn 

beschouwing van het Schilder-boeck in nationaalsocialistisch daglicht plaatste; Mirande en Overdiep 1936; Mirande 

1942. 

19 Bijvoorbeeld Van Mander 1604, 90v33-38; 195r25-32; 6v66c-e; 7r71d-h; 7v75a-h, 76a-h. 
20 Greve 1903, pp. 1-3, 45. De studie van Greve verscheen onder auspiciën van Cornelis Hofstede de Groot, die 

onder invloed van Riegl de bestudering van de schilderkunst van het laat-maniërisme in Nederland een flinke 

impuls zou geven. De veelal Duitse kunsthistorische assistenten van Hofstede de Groot bestudeerden de 

Nederlandse schilderkunst van rond 1600, resulterend in een stroom publicaties, waaronder Valentiner 1930 over 

Karel van Mander als schilder; Plietzsch 1910 over  de ontwikkeling van de Nederlandse landschapsschilderkunst; 

Wedekind 1911 over Cornelis van Haarlem; Hirschmann 1916, 1919 en 1921 over Goltzius; Kaufmann 1923 over 

het verband tussen maniëristische kunst in Nederland, Fontainebleau en Italië; Delbanco 1928 over Bloemaert; 
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bruikbaar voor de bestudering van de Italiaanse Levens. In de inleiding van zijn editie van de 

Grondt had Hoecker opgemerkt dat aan het einde van de Italiaanse Levens verschillende levens 

te vinden waren die niet op Vasari stoelden.21 Vaes zou enkele van die levens van commentaar 

voorzien, waarbij hij Greve’s methode in beperkte mate navolgde.22 Dit vormde de opmaat tot 

een vollediger studie door Noë naar die levens, die inmiddels als de “zeven oorspronkelijke” 

Italiaanse Levens te boek stonden.23 In het onderzoek van Noë was de invloed van Greve des te 

duidelijker merkbaar. Ze beoogde de levens die op andere bronnen dan Vasari berustten te 

gebruiken als bron voor een reconstructie van Van Manders eigen ervaringen in Italië. Het was 

haar streven om aan de hand van die reconstructie vat te krijgen op de zogeheten “invloed” die 

Italiaanse schilderkunst in stilistische zin had uitgeoefend op Karel van Manders eigen 

schilderkunst. Ze wenste Karel van Manders eigen woorden niet alleen te gebruiken voor de 

bestudering van zijn tekst, maar ook voor de beschouwing van zijn schilderkunst. De “methode 

Greve” moest daarmee een nog bredere kunsthistorische toepassing krijgen doordat ze de 

stilistiek een historisch fundament zou bieden. Met die intentie bezorgde Noë in de eerste plaats 

een annotatie van die zogeheten “zeven oorspronkelijke” Italiaanse Levens, terwijl ze 

daarnaast de bewerking van de Vite in grote lijnen poogde te verklaren aan de hand van een 

reconstructie van Karel van Manders eigen ervaringen als jonge man in Italië.24 Na Noë zou 

Miedema juist het deel van de Italiaanse Levens centraal stellen dat aan de Vite werd ontleend 

in een analyse van Karel van Manders bewerkingstechniek voor dat deel van de tekst. 

Miedema merkte terecht op dat het voor het begrip van een historische tekst onbelangrijk is in 

hoeverre ze beantwoordt aan ons moderne concept van originaliteit, maar ook hier kwam het 

                                                                                                                                                         
Lindeman 1929 over Wtewael; Stechow 1935 over Cornelis van Haarlem. De meesten van hen promoveerden bij 

Walter Vitztum in Leipzig, waar Riegls opvattingen over “Kunstgeschichte als Geistesgeschichte” veel navolging 

vonden; Leesberg 1993-1994, pp. 9-10; Halbertsma 1993, pp. 78-79. 
21 Hij noemde de levens van Jacopo Bassano, Giuseppe Cesari, Federico Barocci, Palma Giovane en de twee 

verzamelhoofdstukken over kunstenaars rond 1603 en tussen 1573-1577  te Rome. Verschillende meesters daar zijn 

behandeld werden door hem geïdentificeerd. Hoecker vond de Nederlandse Levens de meest eigene 

kunstenaarsbiografiën, maar had tevens aandacht voor de rol die Antieke en Italiaanse schilderkunst in dat tekstdeel 

speelden. Hij meende zelfs dat één van de ordeningsprincipes van de Nederlandse levens was gebaseerd op de mate 

waarin een schilder de invloed van Italiaanse schilderkunst had ondergaan. Tegelijkertijd signaleerde hij dat het 

dwepen met alles wat Italiaans was in 1604 voorbij was, hetgeen vooral zou blijken uit de gelijkwaardige wijze 

waarop Van Mander de kunstenaars van de drie belangrijkste schilderscholen beschreef; Hoecker 1916, pp. 376-78, 

pp. 369-371, p. 404. 
22 Vaes 1931a en Vaes 1931b. Hij besprak één van die hoofdstukken ook in Vaes 1928.  
23 Daarnaast gebruikten Stechow en Valentiner enkele nieuwe levens voor de bespreking van Van Manders visie 

op Italiaanse schilderkunstige ontwikkelingen en voor een behandeling van zijn eigen werk als schilder; Stechow 

1927; Valentiner 1930, pp. 12-14. 
24 Noë 1953; Noë 1954. Uit de inleiding van het proefschrift uit 1953 blijkt dat haar initieel een geannoteerde en 

becommentarieerde uitgave van alle Italiaanse Levens voor ogen stond; Noë 1953, p. vii. 
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niet tot een beschouwing van de gehele tekst, aangezien ditmaal de aan andere bronnen 

ontleende levens niet bij de analyse werden betrokken.25  

Al met al werd in de kritische literatuur tot nog toe weinig rekening gehouden met de 

integriteit van de tekst van de Italiaanse Levens als geheel, terwijl evenmin een visie werd 

geformuleerd op de plaats van het tekstdeel in het boek als geheel. Voor een vollediger 

tekstbegrip is het Schilder-boek hier daarom beschouwd als een bedoelde bibliografische en 

inhoudelijke eenheid, ongeacht de waardering van onderdelen van de tekst door moderne 

gebruikers. Vermeldingen van personen of kunstwerken zullen worden geverifieerd wanneer 

dit inzicht kan bieden in de samenstelling van de tekst. Het toelichten of becommentariëren 

van zaken of personen die in de Italiaanse Levens zijn vermeld vormde echter niet het 

primaire doel. Rederijkersdromen en schildersdaden is dan ook geen teksteditie. Wat is 

beoogd is zoals gezegd een uitvoerige analyse van de wijze waarop Karel van Mander de 

Italiaanse Levens samenstelde en inpaste in zijn boek, nogmaals in de hoop daarmee nieuw 

licht te werpen op de plaats en de betekenis van de Italiaanse Levens binnen het grotere 

geheel van het Schilder-boeck. Om vast te stellen wat Karel van Mander als auteur met de 

Italiaanse Levens voor ogen stond is die tekst woordelijk vergeleken met de Vite en werden 

zijn selecties geanalyseerd. Hierbij zijn de door hemzelf gefomuleerde doelstellingen met de 

tekst betrokken en is zijn woordgebruik en hergebruik van terminologie bestudeerd. Tevens 

heb ik onderzoek gedaan naar zijn brongebruik voor passages die niet op Vasari teruggingen, 

alsook naar de inbedding van het tekstdeel in het boek als geheel en naar de betekenis van de 

paratekst voor de Italiaanse Levens. Vooruitlopend kan worden gesteld dat hierdoor een heel 

ander beeld van de auteursintenties met de Italiaanse Levens wordt verkregen, terwijl ook de 

intentionele nauwe relatie tussen de meer theoretische Grondt en de Italiaanse Levens voor de 

eerste maal onder de aandacht wordt gebracht. Daarnaast zal duidelijk worden op welke 

manier Van Manders opvattingen en persoonlijk netwerk als rederijker een rol speelden in de 

samenstelling van het boek en de Italiaanse Levens in het bijzonder. 

Voor het formuleren van de uitgangspunten en vragen van dit onderzoek waren 

verschillende studies van constructieve betekenis. Patricia Lee Rubins Giorgio Vasari. Art 

and History (1995) toont nog onverminderd de relevantie van het analyseren van de 

historische samenstelling en literaire constructie van een tekst, als instrument voor het nader 

bepalen van de opvattingen en intenties van een auteur.26 Het samenstellen van de Vite werd 

door haar centraal gesteld en verbonden met Vasari’s carrière als schrijver en verzamelaar van 

                                                 
25 Miedema 1984a. 
26 Rubin 1995. 
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gegevens over kunstenaars. Haar analyse van de overeenkomsten en verschillen tussen de 

twee edities (1550 en 1568) van de Vite onthult Vasari’s methode en demonstreert zijn 

opvattingen over de historische plaats van kunst van zijn tijd. Voor het onderhavige 

onderzoek onderschreef dit nut en noodzaak om juist de samenstelling van de Italiaanse 

Levens te beschouwen als bron voor het achterhalen van de auteursintenties. Direkt gevolg 

van die interesse in de samenstelling van de tekst was dat de bredere context van het boek 

serieus in overweging genomen moest worden, vanuit de overtuiging dat een tekst als de 

Italiaanse Levens binnen de complexiteit van het boek als geheel begrepen moet worden. Die 

grondhouding mag voor boekhistorici gemeengoed zijn, onder kunsthistorici als gebruikers 

van vroegmoderne historische teksten is ze niet altijd gangbaar.27 Het leidde er ondermeer toe 

dat het onderzoek geleidelijk aan een sterker interdisciplinair karakter kreeg en het boek zich 

als materieel object als het ware sterker naar de voorgrond drong. Inzichten van buiten het 

eigen kunsthistorische vakgebied in de boekhistorische, letterkundige en literair-theoretische 

omgang met historische teksten bleken zinvolle aanvullende perspectieven en methodes te 

bieden en spoorden aan de Italiaanse Levens niet alleen te beschouwen binnen de traditie van 

de (kunstenaars)biografie. Partridge en Kwakkel (2012) toonden in verschillende bijdragen in 

historisch perspectief hoe auteurs zich selectief teksten toeëigenden om zich daarmee als 

autoriteit te positioneren – iets dat Karel van Mander zich met de tekst van de Vite 

veroorloofde – terwijl ze tevens de achtergrond van samengestelde teksten illustreerden en de 

organisatie van de tekst duidden.28 Het is in grote lijnen in de daar gehanteerde termen dat 

Karel van Mander hier is beschouwd als een literaire autoriteit die met het Schilder-boeck 

geen (althans niet alleen) algemene kennis, maar persoonlijke inzichten en gedachten met zijn 

publiek wenste te delen in de vorm van een samenhangend geheel van gebundelde teksten. 

De wens om de Italiaanse Levens in aansluiting met het boek als geheel te beschouwen 

strekte zich ook uit tot omringende en bijbehorende paratekst. Om te beginnen bleken de 

gedrukte marginale noten die de gehele tekst begeleiden een rijke bron. Ook hier zorgde niet-

kunsthistorisch onderzoek naar de historische achtergrond van marginalia voor de nodige 

context. Teeuwen (2011 en 2013) onderzocht marginalia in middeleeuwse handschriften als 

cultuurhistorische, intellectueel historische bron en bestudeert ze om processen van 

kennisoverdracht en kennistransformatie in kaart te brengen. Teeuwen werkt vanuit de 

hypothese dat het toevoegen van marginalia of glossen ontstond vanuit de 

                                                 
27 Zie bijvoorbeeld Suarez 2003-2004. 
28 Partridge en Kwakkel 2012, met name daarin de bijdragen van Kwakkel, pp. 56-79  en Vassey, pp. 232-262. 
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onderzoekspraktijk.29 Glossen die autoriteit verleenden aan de tekst, deze aanvulden of 

bekritiseerden, functioneren niet altijd hetzelfde als door de auteur of drukker/uitgever 

opgestelde en gesanctioneereerde marginale noten, maar beiden speelden een rol in het 

actieve “informatiemanagement” van de lezer, ten behoeve van het bewaren, sorteren, 

selecteren en samenvatten van informatie.30 Anders dan handgeschreven marginalia vormde 

het gedrukte equivalent altijd een bedoeld onderdeel van de leeservaring, verwijzend naar een 

verlangde interactie tussen de opsteller en de lezer. Gedrukte marginalia kunnen zo inzicht 

verschaffen in de intenties van auteur en drukker/uitgever met het gebruik van het boek en ze 

geven een indicatie van een gesuggereerde leescultuur. De strategisch ten opzichte van de 

centrale tekst afgedrukte marginalia vormden een integraal onderdeel van het boekontwerp en 

kenden een uiteenlopende functionaliteit, maar waren in hoofdzaak gericht op het organiseren, 

rubriceren en simplificeren van de tekst.31 Ook konden ze behulpzaam zijn bij het 

memoriseren van de hoofdlijnen van de tekst.32 Gedrukte marginalia voorzagen in een 

behoefte, ze werden vaak herdrukt of aangehaald en vertegenwoordigden strategische keuzes 

van de schrijver en/of uitgever.33 In het Schilder-boeck zijn het de gedrukte marginale noten 

die de lezer, in nauwe samenhang met de doelstellingen van de auteur, aan de hand van 

hoofdpunten door de tekst heen leidden. Ze fungeren hier als uitgeschreven, talige maniculi, 

specifieke passages indexerend en onder de aandacht van de lezer brengend, danwel door een 

besproken onderwerp of persoon kort aan te duiden, danwel door de tekst samen te vatten. 

                                                 
29 Teeuwen 2011, pp. 14, 16, 18-21; Teeuwen 2013. Ook Jardine en Grafton 1990 over marginalia als 

indicatoren van een leescultuur; Sherman 2008 over gebruikssporen in boeken zoals marginalia en maniculi. 

Voor gedrukte marginalia in bijbels suggereerde Slights een verband met de midrash-traditie van rabinaal 

bijbelcommentaar en exegese; Slights 1992, p. 256. 
30 Voor het begrip “informatiemanagement”, Blair 2010. Naar handgeschreven margianalia in exemplaren van 

het Schilder-boeck werd nog nauwelijks onderzoek verricht. Een exemplaar van het Schilder-boeck in het 

prentenkabinet van het Rijksmuseum (326 H 21) bevat glossen van ene H. Houmes, advocaat te Medemblik, uit 

1671. Houmes zou in zijn marginalia net als Van Mander kort samenvatten wat op die plaats in de lopende tekst 

te vinden was. Tevens verwees Houmes naar folianummers waar een kunstenaar of werk nader werd besproken 

en hij gaf in het leven van Rafael een aanvulling op de verblijfplaats van een tapijtserie. Onderstrepingen in de 

tekst wijzen op een interesse voor prenten naar Italiaanse schilders; Moes 1889. 
31 Ze wezen op belangrijke passages, legden verbanden met andere tekstdelen, gaven een toelichting op of een 

verdediging van de hoofdtekst, verklaarden of vertaalden moeilijke begrippen, verwezen naar andere auteurs of 

teksten en konden soms ook een correctie op de auteur zelf geven; Slights 1989, pp. 682-687; Hooks 2012, pp. 

636-637; Tribble 1993, pp. 5-9. 
32 Ook Slights 2001, pp. 6-7. Hij opperde dat gedrukte marginalia de continue educatie van de lezer 

symboliseren en omschreef ze als de ruimte bevolkend waar de respons op de tekst kon worden beïnvloed; 

Slights 2001, p. 11.  
33 Ook vanuit verkooptechnisch oogpunt boden ze over het algemeen bovendien een welkome autorisatie en 

legitimering van de hoofdtekst; Slights 2001, pp. 3, 90. In de loop van de achttiende eeuw verhuizen gedrukte 

marginalia naar voetnoten, mede vanwege esthetische bezwaren; Slights 2001, p. 8. 
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Ook werd inhoudelijk aanvullende informatie op de tekst gegeven of werden begrippen 

toegelicht.34 

Het theoretisch model ontwikkeld door literair theoreticus Gérard Genette (1997a) is nog 

altijd bijzonder bruikbaar voor het duiden van de functie en inhoudelijke betekenis van de 

paratekst en haar rol in die relatie tussen auteur, uitgever en lezer.35 De toepassing ervan is 

met betrekking tot onderzoek naar historische teksten vruchtbaar gebleken.36 Voor de 

Italiaanse Levens bood het een model aan de hand waarvan kon worden nagegaan hoe 

onderdelen van de paratekst door auteur en uitgever werden gebruikt en hoe Van Mander zijn 

positie als schijver en rederijker welbewust inzette, in een poging de ontwikkeling en status 

van de schilderkunst te bevorderen.37 Ondermeer Genette (1980, 1988, 1997b) was eveneens 

behulpzaam bij een analyse van de narratieve structuur van die Italiaanse Levens die niet in 

hun geheel of in het geheel niet aan de Vite werden ontleend. Het zette mij aan tot het nader 

vaststellen van de narratieve instantie, waarbij het identificeren van de narratieve stem, van 

tijd en perspectief zeer bruikbaar bleek voor het blootleggen van de overgangen in 

brongebruik in een en dezelfde tekst.38 Hoezeer Van Mander ook als de auteur van zijn boek 

mag worden beschouwd, door zijn specifieke brongebruik hebben ook andere stemmen een 

plaats gekregen in de Italiaanse Levens. 

Genette bood eveneens inzicht in een relatie van hypertekstualiteit tussen de teksten van 

Van Mander en Vasari. Die transformerende relatie van de Italiaanse Levens ten opzichte van 

de Vite kon direkt tot uitdrukking komen in de toepassing of liever aanpassing, hervorming en 

het hergebruik van de door Karel van Mander gekozen terminologie. Zoals Van Mander zelf 

verontschuldigend in de voorrede op de Grondt aangaf, had hij “Wtheemsche woorden (…) 

niet heel vermijdt.”39 Dat dit vermijden van andertalige terminologie lastig was, kwam omdat 

een flink aantal begrippen hier voor de eerste maal in het Nederlands taalgebied werd 

geïntroduceerd. Ze gingen partieel terug op de Vite en tonen hoe een bestaande Italiaanse 

                                                 
34 Daarmee is het goed voorstelbaar dat Karel van Mander ze inderdaad zelf vervaardigde, danwel nauw 

betrokken was bij het opstellen ervan. Daarmee bood hij een, zoals Hooks dat karakteriseerde, interpretatief en 

auctoriaal raamwerk waardoor de lezer de tekst noodzakelijkerwijs benaderde; Hooks 2012, p. 636. Over Van 

Mander als auteur van de marginalia in de Italiaanse Levens, Miedema 1984a, pp. 4, 20-21. Eerder opperde 

Miedema dat alle marginalia in de Grondt in 1603 in één keer door de auteur werden toegevoegd; Miedema 

1973, dl. 2, p. 313. Verkuyl stelde voor de gedrukte marginala in de postuum verschenen Olijf-bergh (1609) 

daarentegen vast dat deze werden opgesteld door een ander dan de auteur en noemde de drukker als mogelijke 

compilator; Verkuyl 2004, dl. 1, pp. 20-21. 
35 Genette 1991; Genette 1997a. 
36 Bijvoorbeeld recentelijk voor de Amsterdamse zeventiende eeuw, Van Netten 2011. 
37 Genette 1997a, p. 4. 
38 Genette 1980; Genette 1988; Genette 1997b; Cohn 1981; Jahn 2005; Van Boven en Dorleijn 2013. Voor de 

toepassing van narratologie op historische teksten, bijvoorbeeld De Jong 2004; Landau 2005; De Jong 2013; 

Bernaerts 2009. 
39 Van Mander 1604, *5r. 
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terminologie werd omgevormd en geschikt gemaakt voor eigen toepassing en interpretatie. 

Greve merkte op dat Karel van Mander geen fanatiek taalzuiveraar was, maar hij meende wel 

dat de woorden die bijvoorbeeld uit het Italiaans werden geïntroduceerd vaak technische 

termen waren.40 Het introduceren van een nieuwe terminologie was nodig waar geen adequaat 

begrippenapparaat voor dergelijke kunsttheoretische concepten beschikbaar was. Het feit dat 

Van Mander de noodzaak voelde dit te doen kan een indicatie zijn van zijn interesses in ook 

de meer constructieve aspecten van de schilderkunst.41 Wat betreft het begrip van Karel van 

Manders terminologie en woordgebruik werd reeds het nodige werk verricht door Pauw-De 

Veen (1957 en 1969) en Miedema (1981, 1984a).42 Deze studies behandelden in veel mindere 

mate terminologie die door Van Mander werd geïntroduceerd en gebruikt in de Italiaanse 

Levens, met name de levens die niet aan de Vite werden ontleend bleven buiten beschouwing. 

Ze vormden daarmee met het onderzoek van Paul Taylor naar kunstterminologie een 

inspirerend startpunt voor nader onderzoek.43 Wat dat aanging wees ook Lee Rubin (1995) 

ook op dit vlak de weg met haar beschouwing van Vasari’s vocabulair en kunsttheoretische of 

kritische terminologie.44 Ondermeer Hall (1999) was behulpzaam voor de interpretatie van 

een deel van Vasari’s kunstterminologie.45 Door de langdurige interactie met de tekst van Van 

Mander werd ik een zekere variatie in woordgebruik gewaar, hetgeen mij op woordniveau 

deed kijken naar de frequentie waarmee begrippen, woorden en uitdrukkingen opdoken in met 

name de nieuwe, niet aan Vasari ontleende, biografieën. Het opzetten van een gedegen 

onderzoek naar woordfrequentie zou te ver voeren en het doel voorbij schieten. Het is hier 

daarom slechts gebruikt om een eerste indruk te krijgen van de frequentie waarmee 

afwijkende woorden en begrippen opduiken in die Italiaanse Levens die niet op de Vite 

teruggaan en tevens om hypothetische uitspraken te doen over de aard van die bronnen. De 

werkwijze was hier dus niet gericht op meta-analyse.46  

Het was ongetwijfeld Van Manders ervaring en expertise als rederijker die hem in staat 

stelde de tekst van de Vite treffend te comprimeren en herbestemmen. Die dubbelrol als 

schilder en schrijver/rederijker is ook gereflecteerd in de overige paratekst. Naast de 

hierboven besproken gedrukte marginalia, zijn andere paratekstuele onderdelen zoals 

                                                 
40 Greve 1903, p. 43. 
41 Voor Baxandall en Sohm was de manier van beschrijven en de keuze van terminologie een reflectie van de 

wijze waarop de schilderkunst zelf werd benaderd; Baxandall 1986; Sohm 1991, pp. 19-20. 
42 Pauw-De Veen 1957; Pauw-De Veen 1969; Miedema 1981; Miedema 1984a; Miedema 1984b. 
43 Taylor 1992; Taylor 1998; Taylor 2001-2002; Taylor 2008; Taylor 2012. 
44 Rubin 1995. Recentelijk besprak De Mambro Santos Van Manders aanpassing van Vasari’s begrip disegno; 

De Mambro Santos 2014. 
45 Hall 1999. 
46 Voor methodiek, Archer 2009. 
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opdrachten, voorwoorden, lofdichten, errata en registers bij het onderzoek betrokken. 

Opdrachten, voorwoorden en lofdichten bieden de lezer een globale voorbereiding op het 

begrip van het boek, beïnvloeden haar receptie en kunnen gezien worden als een vorm van 

carrière-planning.47 Liminale strategieën ondergingen met de opkomst van het gedrukte boek 

een ontwikkeling. Sherman wees erop dat boeken zonder liminale poëzie en andere paratekst 

spoedig als fout of incompleet werden beschouwd, zoals Cervantes al op hilarische wijze 

kenbaar maakte in het aanstekelijke voorwoord en de lofdichten op de vernuftige edelman 

Don Quichot van La Mancha (1605).48 Met name lofdichten en opdrachten, geven een 

sociale, culturele en economische positionering van het boek.49 Ze geven een indruk van de 

omgeving en netwerken waarin Van Mander en zijn uitgever verkeerden en van de positie die 

ze wensten in te nemen. Dat deel van de paratekst werd beschouwd in termen van sociale 

mobiliteit, met als uitgangspunt dat afkomst, scholing en netwerken een rol spelen in het 

streven naar een verbetering van de sociale status. Miedema constateerde dat het Schilder-

boeck een theoretische grondslag van het schildersvak moest bieden, een vak dat tot dan toe 

vooral onder manuele arbeid werd geschaard. Hij stelde vast dat een verhoging van de status 

en het aanzien van de schilder en de schilderkunst was wat Van Mander uiteindelijk 

nastreefde en waaraan het Schilder-boeck een bijdrage moest leveren. Die constatering valt 

waarschijnlijk uit te breiden. Zoals Van Netten (2011) voor Blaeu toonde, kan de paratekst 

impliceren dat het Schilder-boeck meer was dan vakliteratuur alleen en kan het boek ook 

statusverhogend hebben gewerkt voor niet-vaklieden.50 Rederijkerskamers waren een voor de 

hand liggende verzamelplaats van uiteenlopende groepen. Voor het duiden van dat 

rederijkersmilieu waarin Van Mander althans in Haarlem een prominente plaats innam, was 

de analyse van Van Dixhoorn (2004 en 2009) over rederijkerskamers als 

beschavingsinstituten leidend.51 Prak (2011) bevestigde dat het hameren op de status van de 

schilderkunst en het aanspreken van opdrachtgevers zoals in het Schilder-boeck tevens mag 

worden beschouwd als overlevingsstrategie, als plaatsbepaling van immigranten in een 

nieuwe samenleving. Hij wees tevens op het belang van sociale netwerken die het 

migratieproces vormgaven en ondersteunden.52 Wat het belang van netwerkrelaties voor 

                                                 
47 Over de antieke herkomst, vaste topoi en de betekenis van opdrachten voor zowel auteur als geadresseerde, 

Van Dam 2008. Verder Van Dam 2009; Enenkel 2008; De Landtsheer 2008. Over errata-overzichten als 

onderdeel van de leescultuur en de interactie tussen schrijver en lezer; Blair 2007; Blair 2010, pp. 117-172. 
48 Sherman 2007, pp. 71-72; Cervantes/Van de Pol 2007, pp. 7-23. 
49 Lewis 2008, pp. 2-7. 
50 Van Netten 2011. 
51 Van Dixhoorn 2004; Van Dixhoorn 2009. 
52 Prak 2011, p. 135. 
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schilders betreft leverde Kok (2011 en 2013) een waardevolle bijdrage.53 Aandacht voor 

sociale mobiliteit en een herijking van de status van de kunstenaar is tevens een thema in de 

Italiaanse Levens. Bovengenoemde onderzoeken bevestigden de legitimiteit van de keuze om 

met name Van Manders voorstelling van de contemporaine beroepsethiek en praktijk in Rome 

te bezien in termen van die gewenste sociale en artistieke mobiliteit. 

Het Schilder-boeck werd door niemand over een langere periode zo uitvoerig bestudeerd 

als door Hessel Miedema. Met name zijn monumentale editie van de Nederlandse Levens is 

van fundamentele waarde voor ons begrip van de auteur en zijn tekst. Recentelijk heeft 

Miedema zijn gezichtspunten nog eens uiteengezet in een resumerend artikel over de 

kunsttheorie in de Nederlanden, met name in reactie op kritiek op zijn vergaande literair-

theoretische interpretatie van de Grondt.54 Eerder deed Melion (1989, 1991) een poging de 

verschillende tekstdelen van het Schilder-boeck in onderlinge samenhang te begrijpen. Zijn 

dwingende secundaire agenda vormde echter een serieus obstakel voor een adequate 

interpretatie van de tekst. Melion meende ondermeer de uitzonderlijke narratieve kwaliteit 

van de Nederlandse schilderkunst en een vermeende polarisatie ten opzichte van Vasari uit de 

doeken te moeten doen, waardoor een vertekend beeld ontstond van Karel van Manders 

intenties met de tekst. Met name de Italiaanse Levens kwamen er in zijn analyse zodoende 

bekaaid vanaf.55 Ook Jochen Müller (1993) poogde een inhoudelijke samenhang in het 

Schilder-boeck te vinden, maar zijn interpretatie heeft zich losgezongen van Van Manders 

zelfgeformuleerde intenties, van de gepresenteerde opvattingen. Hij negeerde daardoor de 

betekenis van het historisch-chronologische model dat met de levensbeschrijvingen werd 

gepresenteerd. Van Manders waardering voor (ook heel recente) Italiaanse schilderkunst werd 

geofferd en ingeruild voor een vermeend etaleren van de superioriteit van de 

Nederlands/Duitse schilderkunst, door Müller aangeduid als een renovatio picturae.56 Achim 

Stanneck (2003) poogde aandacht te genereren voor de praktijkopvattingen die in de Grondt 

te vinden waren, maar meende ook dat deze dienstig waren aan Van Manders fundamentele 

kritiek op de gilden en (wederom) op de Vite van Vasari.57 De neiging om de hele tekst vanuit 

dat standpunt te lezen, leverde weer een vertekend beeld op van Van Manders intenties met de 

tekst. Dat de Grondt niet alleen theoretische opvattingen bevatte, maar ook gericht was op de 

schilderpraktijk was ook het uitgangspunt van Francesca Terrenato (2009), terwijl ze 

                                                 
53 Kok 2011; Kok 2013. 
54 Miedema 2013. 
55 Melion 1989; Melion 1991. Zowel Melion als Stanneck meenden impliciete kritiek op Vasari’s Vite waar te 

nemen; Melion 1991; Stanneck 2003. 
56 Müller 1993; Miedema 1994. 
57 Stanneck 2003. 
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daarnaast aandacht vroeg voor de neiging in bronnen om het werk van kunstenaars te bezien 

vanuit het gegeven biografisch materiaal.58 In grote lijnen beweegt de waardering van 

bronnen zoals het Schilder-boeck zich tussen twee polen, met enerzijds de aanvaarding van de 

brontekst als zonder meer feitelijk en anderzijds het afwijzen van die gedachte, daar die als 

feiten gepresenteerde onderdelen altijd ondergeschikt zijn aan een overkoepelend 

gedachtengoed.59 In deze studie wordt uit die uitersten niet gekozen. Zowel de feiten zelf als 

de manier waarop ze zijn gepresenteerd zijn van betekenis voor het begrip en de interpretatie 

van de tekst van de Italiaanse Levens. Het waren de besprekingen door Grasman (1986) en 

Taylor (2001-2002) van enkele van Miedema’s publicaties (1984, 1995-1999), alsook het 

artikel van Golahny (2000) en de studie van Sluijter (2006) die in de loop van mijn onderzoek 

de gekozen benadering bevestigden.60 

Al met al wordt in deze studie gepoogd recht te doen aan de Italiaanse Levens binnen het 

verband van het Schilder-boeck. In het eerste hoofdstuk wordt de vermenging van Van 

Manders literaire en schilderkunstige uitgangspunten besproken, wordt het ontstaan van het 

Schilder-boeck binnen Van Manders poëticale productie geduid en wordt een schets gegeven 

van zijn netwerk, waarbij uiteenlopende paratekst is betrokken. Het tweede hoofdstuk 

introduceert de Vite als een meervoudige bron en als startpunt voor het ontstaan van het 

Schilder-boeck en de Italiaanse Levens. Aan de hand van opdrachten, voorredes en titels 

worden de doelstellingen van de auteur met het boek en met het tekstdeel geanalyseerd. 

Daarbij wordt voor de eerste maal aangetoond dat er een bedoelde, nauwe connectie was 

tussen het theoretische deel van het boek, de Grondt, en de daaropvolgende 

kunstenaarsbiografieën. In dit hoofdstuk wordt tevens aangevangen met de bespreking van 

Van Manders bewerking van de Vite, op basis van een woordelijke vergelijking tussen de 

twee teksten. Het is de bewerking van de prima en seconda parte van de Vite die hier is 

besproken, waarbij onder meer Van Manders geschiedsopvatting aan de orde komt en het 

begrip van de deelen der Consten wordt uitgelegd en geïdentificeerd als selectiecriterium. In 

het derde hoofdstuk tot en met het vijfde hoofdstuk is die bespreking van de bewerking 

voortgezet, met dien verstande dat naast die lineaire beschrijving daarvan nu ook een tweede 

lijn te volgen is, namelijk die van de voornaamste deelen der Consten die Van Mander 

selecteerde. De bespreking van de verhouding tussen de Italiaanse Levens en de Vite vormt zo 

                                                 
58 Terrenato 2004; Terrenato 2009. 
59 Bijvoorbeeld Miedema 1994, p. 149; Chapman 2013. Ander onderzoek naar Van Mander betrof zijn werk als 

schilder. Marjolein Leesberg bereidde een nieuwe monografie van het geschilderde werk van Karel van Mander 

voor en deed onderzoek naar diens grafiek; Leesberg 1993-1994; New Hollstein (Karel van Mander) 1999. 
60 Grasman 1986; Taylor 2001-2002; Golahny 2000; Sluijter 2006. 
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het “basso continuo”, terwijl daarboven meerstemmigheid is bereikt met de bespreking van 

afzonderlijke deelen der Consten die in het werk van die opeenvolgende kunstenaars 

vertegenwoordigd waren. Nadat de bewerking van de Vite stap voor stap is doorlopen, komt 

in het vijfde hoofdstuk ook aan de orde hoe Van Mander materiaal uit andere bronnen 

toevoegde, waarbij zijn woordgebruik en vertelperspectief indicatoren zijn voor die 

multivocaliteit. Al met al zal duidelijk worden dat Van Mander een gerichte 

bewerkingsstrategie volgde. Deze stelde hem in staat de progressieve ontwikkeling van de 

schilderkunst in historisch perspectief te presenteren. Daarnaast wilde hij de 

professionalisering van schilders een verdere impuls geven met de presentatie van die door 

Italiaanse schilders beheerste deelen der Consten. Door lokale vakgenoten nadrukkelijk het 

stimulerende voorbeeld van de door artistieke rivaliteit en opdrachtverlening gedreven 

Romeinse schilders voor te houden, zou hij bovendien het wenkend perspectief bieden dat de 

toekomstige bloei van de schilderkunst in de Nederlanden moest garanderen. 
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2. Jan Saenredam naar Hendrick Goltzius, Portret van Karel van Mander, 1604, gravure, Londen, 

British Museum. 
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1 
 

Een “… cloeck Schilder ende Poët” en een Schilder-boeck in 

wording 
 

 

 

In verschillende exemplaren van het Schilder-boeck is voorin het portret van Karel van 

Mander opgenomen.61 Door het venster van een cartouche kijkt de auteur de lezer aan, 

omringd door zijn kenspreuk, “Mensch soeckt veel, doch een is nodich” (afb. 2). Jan 

Saenredam bracht de beeltenis van “Caerle ver mander van Molebeke in Vlaender, Schilder 

AETAT. 56.” in 1604 in prent. De voorstelling toont de realistisch weergegeven kop van de 

dichter/schilder, geplaatst op een semi-antieke sokkel. De evidente verwijzing naar klassieke 

portretsculpturen diende ongetwijfeld om de status, eerbiedwaardigheid en 

eeuwigheidswaarde van de geportretteerde te benadrukken. Toch was het hier gekozen 

portrettype tegelijkertijd ongebruikelijker dan die klassieke voorbeelden, aangezien deze kop 

van Karel van Mander zo duidelijk niet uit steen gehouwen was. Geen marmeren buste, maar 

een al te menselijke halfgedaante van vlees en bloed balanceerde in de voorstelling op het 

voetstuk. De levendige portrettering van het gezicht en strategisch gedrapeerde sjerp waarmee 

de ingewikkelde overgang van sokkel naar mens aan het zicht was onttrokken, maakten de 

constructie geloofwaardig. Wellicht werd hier een verband gesuggereerd met de legende van 

Pygmalion uit Ovidius’ Metamorfosen, waarin een ivoren beeld door Aphrodite tot leven 

werd gewekt. Een toepasselijke verwijzing vanwege Van Manders eigen scheppende 

kwaliteiten als kunstenaar, maar meer nog omdat hij het vroegste, Nederlandstalig 

commentaar op de Metamorfosen had verzorgd. Bovendien verwees de prent naar meer. 

Terwijl het prentopschrift “H.G. pinxit” op de sokkel verduidelijkte dat de gravure was 

vervaardigd naar een – tegenwoordig onbekend – schilderij van Hendrick Goltzius, is het 

waarschijnlijk dat Haarlemmers hetzelfde beeld beter kenden in andere vorm. Het gekozen 

                                                 
61 Het blad heeft geen signatuur en kon op elke plek in het boek worden ingebonden. Het werd vaak ingelast aan 

het begin van de tekst of in de liminaria. Waterschoot signaleerde een verwantschap met auteursportretten op 

groot formaat in uitgaven van Jan van der Noot en Jan Baptist Houwaert; Waterschoot 2005, p. 121. Miedema 

wees op de fysionomische overeenkomsten tussen Karel van Manders portret en dat van Michelangelo in de 

tweede editie van Vasari’s Vite; Miedema 1994-1999, II, p. 19. 
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portrettype en de nadrukkelijke driedimensionaliteit van de voorstelling suggereren een 

verband met een sculptuur die bij tijdgenoten goed bekend moet zijn geweest. In een nis in de 

voorgevel van het kamerpand van de oud-Vlaamse rederijkers in Haarlem prijkte een 

portretbuste van Karel van Mander. Vanaf die prominente plaats keek de voormalig voorman 

van de Witte Angieren nog tot ver in de zeventiende eeuw neer op zijn ex-kamergenoten 

wanneer ze het pand betraden.62 In functionaliteit deden sculptuur en prent niet voor elkaar 

onder. Zoals de buste in de gevel van het kamergebouw de binnentredende kamergenoten 

welkom heette, zo begroette het gegraveerde auteursportret de lezer die het Schilder-boeck 

opensloeg. In de Haarlemse straat vormde de ingemetselde buste het publieke bewijs van 

Karel van Manders importantie als illustere oprichter van de jonge Vlaamse kamer; in het 

Schilder-boeck etaleerde het monumentale auteursportret zijn kenspreuk en gekroonde 

zwanen Van Manders positie als vooraanstaand Vlaams dichter, rederijker en schilder in de 

Noordelijke Nederlanden. En waar de Witte Angieren met het gevelportret verwees naar een 

eigen (ontstaans)geschiedenis ter bekrachtiging en legitimering van de vers verworven 

institutionele positie in de stad, daar kon de geëtaleerde staatsie en waardigheid van het 

gegraveerde portret afstralen op het centrale onderwerp van het Schilder-boeck en zo een 

bevestiging vormen van de status van de schilder en de schilderkunst. 

Indien de portretprent al een waardige afspiegeling vormde van Karel van Manders 

achtergrond, positie en werkzaamheden, dan liet de graveerde titel waarmee het boek opende 

weinig twijfel bestaan over de aspiraties van de auteur met zijn onderwerp. De door Karel van 

Mander zelf ontworpen titelprent vormde de toegangspoort waardoor de lezer de inhoud van 

het boek kon betreden (afb. 3). Met haar personificaties van geschiedenis, fama en de natuur 

als leermeester voor de schilder, was ze zowel een ingang tot, als een ereboog voor het 

schilderen en de schilderkunst.63 In zijn keuze voor deze vorm stond de schrijver niet alleen. 

De titelpagina van het Schilder-boeck was van het architecturale type dat vanaf de beginjaren 

van het gedrukte boek gangbaar werd en met name vanaf het midden van de zestiende eeuw 

een toenemende populariteit genoot. Ze verwees naar de wijd verbreidde metafoor van het 

boek als gebouw, dat werd betreden via de deur of poort van de paratekst.64 De lezer die aldus 

                                                 
62 Van Dixhoorn 2004, p. 296.  
63 Miedema 1973, dl. 2, pp. 315-317. Dat ruimtelijke effect werd in de vernieuwde titel van de tweede editie van 

het Schilder-boeck (1618) nog sterker aangezet. De toeganspoort is daar perspectivischer weergegeven, Fama en 

Istoria zijn er driedimensionale kariatiden met aan hun voet groepjes putti met de atributen van het tekenen en 

schilderen. In verkort leunen verschillende schilderijen tegen een reling en blokvormig object, terwijl de tekst 

van de titel is weergegeven als op een laken dat onder de poort is gespannen. De weergave van slagschaduwen 

draagt eveneens sterk bij aan het illusionistische effect. 
64 Vrij letterlijk is dit verband herkenbaar in de sinds 1600 gebruikelijke term frontispiece voor de titelpagina, 

een direkte verwijzing naar dan al gekende term uit de architectuur voor het aanduiden van de voorkant van een 
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de drempel van het Schilder-boeck overstapte en langs de allegorische figuren binnentrad, 

werd in de vestibule onthaald op een uitvoerige beschrijving van alles wat het boek te bieden 

had. Om te beginnen was dat een voordracht van een Grondt der edel vry Schilder-const ten 

behoeve van de schilderjeugd. Vervolgens waren daar drie biografische delen met de levens  

 

 

3. Jacob Matham naar Karel van Mander, Het Schilder-boeck (…), 1604, gravure, Den Haag, Koninklijke 

Bibliotheek. 

 

van schilders van de antieke en moderne tijd, met tot slot de genoemde uitleg op Ovidius’ 

Metamorfosen en een verhandeling over de uitbeelding van concepten en personages daaruit, 

dat alles tot nut van schilders, liefhebbers, dichters en daarnaast alle anderen. De titel 

presenteerde de auteur nadrukkelijk als schilder en schrijver, als degene die met kennis van  

                                                                                                                                                         
gebouw. Architecturale titelpagina’s werden als type gepopulariseerd in Venetiaanse incunabelen, waarbij een 

klassieke beeldtaal werd gebruikt; Sherman 2007, pp. 72, 76-80. Voor de gedecoreerde titelpagina, Corbett en 

Lightbown 1979; voor de ontwikkeling van de titelpagina, Smith 2000. Becker opperde dat Serlio’s gebruik van 

een architecturale titelpagina voor zijn tractaat over architectuur het gebruik van dit type titel bevorderde; Becker 

1984, p. 21. 
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zaken ten behoeve van derden de schilderkunstige grondslagen en de geschiedenis van zijn 

vak wilde documenteren.65 Het resultaat van die inspanningen was van grote waarde, hetgeen 

de lezer voorafgaand aan de hoofdtekst op allerlei manieren duidelijk werd gemaakt. Er was 

het privilege dat door de Staten Generaal aan Passchier van Wesbusch was verleend en dat op 

de versozijde van de titel was opgenomen. Daaruit viel op te maken dat de uitgever voor een 

periode van acht jaar het alleenrecht was gegund op het drukken, uitgeven en verkopen van 

het boek in de Verenigde Provinciën. Op straffe van een geldboete en het verbeurd verklaren 

van alle exemplaren werd verboden om zonder toestemming het boek deels of in haar geheel, 

in het Nederlands of in vertaling binnen de Verenigde Provinciën te drukken en verspreiden, 

danwel elders gedrukte exemplaren uit brengen en te distribueren. Het toekennen van 

dergelijke privileges aan uitgevers/drukkers was gangbaar en diende waarschijnlijk om enige 

bescherming te bieden voor de gedane investering en ongelijkwaardige concurrentie te 

beperken.66 Na het privilege werd de importantie van de tekst nog eens nader onderstreept en 

het begrip en de receptie ervan voorbereid met de opdrachten van respectievelijk de uitgever 

aan het Haarlemse stadsbestuur – in ruil waarvoor de uitgever zeer waarschijnlijk hoopte op 

verering in de vorm van een geldbedrag – en van de auteur zelf aan de Zeeuwse muntmeester 

Melchior Wijntgis.67 Die opdracht aan Wijntgis kende bovendien, zoals verderop nog 

duidelijk zal worden, een inhoudelijke samenhang met de daaropvolgende algemene voorrede 

op het boek, waarin de doelstellingen en uitgangspunten van de hoofdtekst waren beschreven.  

Vervolgens werd de importantie van de tekst nog eens goed duidelijk gemaakt door een 

welluidende samenklank van andere stemmen. In een flinke reeks van achtentwintig liminale 

bijdragen trok na de voorrede een stoet deskundigen en vakgenoten voorbij die het boek 

karakteriseerden en die hun waardering voor de auteur en zijn onderneming uitspraken. De 

omvang van die reeks bijdragen door bevriende auteurs, enkele schilders en 

vertegenwoordigers van autoriteiten uit verschillende Hollandse steden, getuigt van de 

grootscheepse planmatige aanpak van het Schilder-boeck-project door auteur en uitgever.68 

De traditie van het opnemen van zulk soort gelegenheidspoëzie ging terug tot de klassieke 

oudheid, iets dat het gebruik de gewenste status verleende.69 Dit soort liminale poëzie werd op 

verzoek van de auteur of uitgever geschreven door personen van maatschappelijk of literair 

                                                 
65 Becker 1984, p. 19. Voor Becker stond Van Manders titelpagina voor diens gelaagde, zich van symboliek 

bedienende, methode van schrijven. 
66 Ginsburg 2013; Pettegree 2010; Pettegree 2006; Witcombe 2004. 
67 Buissink en Kleijne 1993, pp. 120-122. Het Haarlemse stadsbestuur ontving van uitgever Passchier van 

Wesbusch acht exemplaren, in ruil waarvoor hem inderdaad in 1605 vijftig pond werd geschonken; Waterschoot 

2005, p. 115. 
68 Waterschoot 2005, p. 115. 
69 Leighton 1984, p. 340. 
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aanzien. Boek en de auteur werden daarin ondubbelzinnig bij de lezer aanbevolen. Zulke 

teksten zorgden tevens voor een inbedding van het werk en zijn auteur in een literair of 

sociaal netwerk, met als bijkomend voordeel dat dit bij de lezer extra interesse kon 

opwekken.70 Dergelijke liminaria vormden al met al publieke gestes, waarmee de auteur eer 

werd bewezen en de positie in de groep werd gesuggereerd of kenbaar gemaakt.71 In liminale 

poëzie werd over het algemeen weinig diepgaand ingegaan op de inhoud van een boek. Eerder 

werd de relevantie van het onderwerp in algemene termen uit de doeken gedaan, terwijl  

 

 

4. Willem van Swanenburg, Portret van Petrus Scriverius uit: Icones ad vivum delineatae et expressae virorum 

clariorum qui praecipue scriptis Academiam Lugduno-Batavam illustrarunt, 1609, gravure, Londen, British 

Museum. 

 

daarnaast de expertise van de schrijver werd onderstreept. Zoiets was hier over het algemeen 

ook het geval, waarbij gezien de aard van het onderwerp van het boek met name Karel van 

Manders kwalificaties en specialistische kennis als schilder niet ongenoemd konden blijven. 

Het was zijn werk als schilder, schrijver en zelfs historicus dat in algemene zin werd 

                                                 
70 Porteman en Smits-Veldt 2008, p. 258 
71 Van Dam 2009, pp. 119-122; Sherman 2007. 
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bezongen, waarbij juist die mix van talenten op het gebied van schilderkunst, dichtkunst en 

historiografische verslaglegging van de eigen vakgeschiedenis werd gewaardeerd.  

Het is niet verwonderlijk dat voor het schrijven van het eerste gedicht een grote naam 

werd aangezocht. Het was Petrus Scriverius, filoloog, vooraanstaand oudheidkundige en 

humanist te Leiden, die de reeks liminaria opende door de deugden van het Schilder-boeck te 

bezingen (afb. 4). Zijn lofdicht was als enige in het Latijn gesteld en werd in afwijkende 

typografie aansluitend op de voorrede van de auteur opgenomen. Die afwijkende vorm en 

prominente plaats van de bijdrage, maar ook het geleerde milieu van Scriverius dat niet geheel 

op de kring van Karel van Mander aansloot, maken het plausibel dat hij zijn bijdrage in 

opdracht van de uitgever vervaardigde.72 Na dit openingsvers dat was gedateerd Leiden 13 

maart 1604, volgde een introducerende ode op het Schilder-boeck van Karel van Manders 

broer Adam van Mander, terwijl daarna onmiddellijk nog twee bijdragen uit geschiedkundige 

hoek waren opgenomen, nu van de hand van de historicus Pieter Christiaensz. Bor (afb. 5). 

Zowel Scriverius als Bor vertegenwoordigden in sociaal opzicht meteen de elite onder de 

liminale poëten van het Schilder-boeck. Beiden hadden ook, hoewel wonend en werkend in 

Leiden, een duidelijke connectie met Haarlem. Petrus Scriverius was uit Haarlem afkomstig. 

Hij ging in Leiden rechten studeren en zou zich daar aan de letteren en filologie wijden. Hij 

ontwikkelde zich tot een kenner van klassieke auteurs en bovendien tot een autoriteit op het 

terrein van met name de middeleeuwse geschiedenis van het vaderland. In Leiden verkeerde 

hij in het illustere gezelschap van Scaliger, Janus Dousa en studiegenoten/vrienden Daniël 

Heinsius en Grotius. Scriverius’ verbondenheid met Haarlem bleef en kwam ondermeer tot 

uitdrukking in zijn poging de naam van Laurens Jansz. Coster te vestigen als uitvinder van de 

boekdrukkunst.73 Pieter Bor was niet uit Haarlem, maar Utrecht afkomstig. Wel woonde hij 

echter enige tijd in Haarlem, voordat hij zich vanaf 1591 als notaris en geschiedschrijver in 

Leiden vestigde. Daar werkte hij aan verschillende edities van de Nederlantsche oorloghen, 

beroerten ende borgerlijcke oneenicheyden, waarvoor hij in 1602 officiële erkenning ontving 

                                                 
72 Miedema 1993, p. 154; Miedema noemde dat in Scriverius’ boekveiling (Amsterdam, 8 augustus 1603) 

waarbij ook schilderijen werden verkocht, geen werk van Karel van Mander of diens Haarlemse en 

Amsterdamse tijdgenoten voorkwam; Miedema 1973, dl. 2, p. 318. Van Dixhoorn noemde Scriverius in het 

voorbijgaan als een van de jongere vrienden van Van Mander, maar gaf hiervoor geen onderbouwing; Van 

Dixhoorn 2009, p. 404. Over gelegenheidspoëzie in opdracht, bijvoorbeeld Spies 1991a; Grootes 1997. 
73 Tuynman 1977. Voor Scriverius als lofdichter in het Schilder-boeck, Miedema 1973, dl. 2, p. 318. Schwartz 

wees op Scriverius’ interesse voor poëzie en kunst. Scriverius zou Latijnse verzen vervaardigen voor onder meer 

tussen 1609-1611 verschenen prenten van Willem van Swanenburg naar schilderijen van Nederlandse schilders 

en hij bezat bij zijn overlijden een aanzienlijke schilderijenverzameling; Schwartz 1984, pp. 24-26. Schwartz 

suggereerde ook dat Scriverius de publicatie van het Schilder-boeck mogelijk medegefinancierde of moreel 

ondersteunde, maar gaf geen andere onderbouwing voor die suggestie dan de plaats van het lofdicht in het 

Schilder-boeck; Schwartz (2015). Voor de Haarlemse herkomst van Scriverius; Roscam Abbing en Tuynman 

2014, p. 70. 
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toen de Staten van Holland hem een jaargeld toekenden voor zijn verdiensten als historicus.74 

Bor vermeldde in zijn boek ook Karel van Mander, in verband met diens succesvolle bijdrage 

aan de versieringen voor de Haarlemse intocht in 1586 van Robert Dudley, graaf van 

Leicester.75 In tegenstelling tot Petrus Scriverius was Pieter Bor waarschijnlijk wel lid of 

liefhebber van een rederijkerskamer. Anders dan zijn collega ondertekende Bor zijn bijdrage 

niet alleen met zijn naam, maar ook zoals onder rederijkers gebruikelijk met zijn kenspreuk, 

“Ionckheyt faelgeert.” Een letterkundige interesse bleek ook uit het feit dat hij later enkele 

toneelstukken zou schrijven.76  

 

 

5. Jacob Matham, Portret van Pieter Christiaensz. Bor, 1621, gravure, Amsterdam, Rijksmuseum. 

 

Het was waarschijnlijk Scriverius’ rol als vooraanstaand historicus die het aantrekkelijk 

maakte om hem naar voren te schuiven als aanvoerder van de troep lofdichters. Ook de 

prominente aanwezigheid van Pieter Bor als tweede historicus met Haarlemse banden, was 

ongetwijfeld niet toevallig. De goede naam van beiden als geschiedschrijvers verleende 

                                                 
74 Haitsma Mulier en van der Lem 1990, nr. 75. 
75 Miedema 1973, dl. 2, p. 301, noot 36, 319. 
76 Het voeren van een kenspreuk of zinspreuk is door Van Dixhoorn gekoppeld aan het gebruik dat een rederijker 

binnen de kamer tijdelijk afstand nam van zijn gewoonlijke sociale positie. Het gold als een symbool voor de 

intrede in een imaginaire literaire wereld, waarmee een religieus, maatschappelijk of filosofisch idee werd 

uitgedrukt. De zinspreuk gaf uiting of zinspeelde op hun afkomst of sociaal-economische positie, geheel volgens 

de regels van het literaire spel; Van Dixhoorn 2004, p. 22. 
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mogelijk zoiets als een “kwaliteitskeurmerk” aan het boek en vormde bovendien een 

uitstekende aanbeveling van Karel van Mander als chroniqueur van de geschiedenis van het 

schildersvak. Zoals zal blijken zou de schrijver die rol met verve vervullen. Overigens, de 

aanwezigheid van Scriverius als eerste lofdichter wilde niet impliceren dat diens 

vernieuwende antiquarische geschiedsmethode van grote methodologische betekenis was voor 

Karel van Mander. Van Manders interesse en kunde in het opsporen en bestuderen van 

historisch bronnenmateriaal en het evalueren van hun betrouwbaarheid, reikte daarvoor 

waarschijnlijk niet ver genoeg. Zoals hierna duidelijk zal worden zou Karel van Mander in 

zijn boek een historische ontwikkeling van de schilderkunst schetsen, waarbij hij wanneer dat 

zo uitkwam gebruik maakte van uiteenlopende historische bronnen. Echter, het toegankelijk 

maken en becommentariëren van oudheidkundig materiaal zou nooit het hoofddoel van zijn 

boekproject uitmaken.77 Naast hun reputatie als oudheidkundigen was het waarschijnlijk 

vooral de gedeelde connectie met Haarlem en Leiden, die maakte dat juist deze 

geschiedkundigen, Scriverius en Bor, werden aangezocht als eerste lofdichters op Karel van 

Manders onderneming.78  

Terwijl die eerste bijdragen dus afkomstig waren van vooraanstaande leden van de 

Hollandse intellectuele elite die bovendien konden worden beschouwd als autoriteiten op het 

vakgebied dat de auteur met het Schilder-boeck zijdelings betrad, werden veel volgende 

lofdichten opgesteld door dichters uit minder elitaire kringen. Het waren met name rederijkers 

uit zogenaamde economische middengroepen, zoals Franse schoolmeesters, een conrector van 

de Latijnse school, maar ook een boekdrukker/uitgever, een boekverkoper, een smalreder en 

twee schilders die de lofdichten verzorgden. De meeste bijdragen lijken vanuit 

rederijkerskamers te zijn georganiseerd.79 Deze collega-rederijkers, waarschijnlijk vrienden 

en bekenden van Karel van Mander via de Witte Angieren, waren over het algemeen 

afkomstig uit Haarlem, Leiden en Amsterdam. Ze signeerden met hun kenspreuk of met de 

kenspreuk van de kamer die zij als factor vertegenwoordigden, zoals in het geval van de 

gedichten ondertekend met “Trou moet blijcken”, voor de Haarlemse kamer de Pelicaen – 

waarschijnlijk geschreven door Joachim Jacobsz. Targier – en voor de bijdrage ondertekend 

met “In liefde getrouwe”, voor de Haarlemse Witte Angieren. Het geheel aan bijdragen geeft 

                                                 
77 Over Scriverius’ antiquarische methode, Langereis 2001; Maas 2011. Melion suggereerde dat Van Mander 

vergaand werd beïnvloed door het voorbeeld van Janus Dousa, Petrus Scriverius en Arnold Buchelius en hun 

antiquarische bronkritiek, een suggestie die door Miedema werd verworpen; Miedema 1994, p. 154. 
78 Karel van Manders Olijf-bergh (1609) verscheen postuum met een opdracht van uitgever Passchier van 

Wesbusch aan Pieter Bor; Verkuyl 2004, I, p. 126. 
79 Waterschoot meende dat Van Manders eigen dirigerende hand voelbaar was het type bijdragen dat werd 

geselecteerd, doordat sonetten overheersten terwijl “… geen enkel refrein of enig ander drukwerk uit de 

leerschool van de rederijkers werd getolereerd”; Waterschoot 2005, p. 115.  
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een indruk van de breedheid van het Hollandse rederijkersnetwerk waarover Karel van 

Mander beschikte, sinds hij in 1583 vanuit West-Vlaanderen naar het Noorden was 

uitgeweken.80 Over de niet onaanzienlijke maatschappelijke en culturele rol die 

rederijkerskamers in de vroeg-moderne samenleving in Holland en Zeeland vervulden, lijkt 

inmiddels consensus te bestaan.81 Voor de Noordelijke Nederlanden heeft Van Dixhoorn 

beschreven hoe het gemeenschapsleven van de kamers de onderlinge band tussen leden 

bevorderde en de sociale cohesie en mobiliteit versterkte. Dit werd met name bewerkstelligd 

door middel van de wekelijkse bijeenkomsten op zondagmiddag, de “colfe”, en daarnaast 

door uiteenlopende vieringen, herdenkingen en feesten met als bindend element de literaire 

cultuur.82 Met gelegenheidsgedichten, opdrachten, inleidingen en gezamelijke literaire 

projecten werd de band tussen leden van dezelfde én van afzonderlijke rederijkerskamers 

aangehaald en versterkt. Literatuur vormde op die manier het bindmiddel, terwijl het 

gemeenschappelijk streven van de kamers uiteindelijk het taalonderricht in de volkstaal was 

en in het verlengde daarvan de geestelijke scholing en socialisatie van de leden door debat. 

Om die reden zijn rederijkerskamers omschreven als beschavingsinstituten.83 Een onderdeel 

van die literaire cultuur vormde het aannemen door kamerleden van een kenspreuk of devies, 

een literaire alias waarmee de eigenaar zijn levensbeschouwelijke standpunt kon uitdragen. 

Het aannemen ervan maakte dat leden los van hun naam herkenbaar waren, iets waarvan is 

gesuggereerd dat het de sociale cohesie kan hebben versterkt. Een interessant aspect van 

rederijkerskamers in relatie tot het Schilder-boeck is dat het corporaties met leden waren, 

waarbij het lidmaatschap in de loop van de zestiende eeuw uiteen viel in actieve leden en 

liefhebbers. In Haarlem werden deze verschillende groepen aangeduid als cameristen (dat wil 

zeggen actieve leden) en beminders. Die beminders of liefhebbers hadden minder rechten en 

plichten en hadden geen aandeel in de besluitvorming, maar ondersteunden met hun 

aanwezigheid en dankzij hun financiële bijdrage het gezamelijke kamerproject. De keuze voor 

het type lidmaatschap zou niet zozeer afhankelijk zijn geweest van de sociale positie, 

intellectuele bagage of het aantal jaren dat men lid was, maar eerder hebben afgehangen van 

individuele wensen.84 Er is althans met name in terminologie een overeenkomst met een 

categorie die Van Mander zoals verderop zal blijken in zijn tekst zou onderscheiden, namelijk 

                                                 
80 Over Karel van Manders levensloop en zijn jaren in de Zuidelijke Nederlanden, Miedema 1994-1999, dl. 2, p. 

32-66; New Hollstein (Karel van Mander) 1999, p. xv; Waterschoot 2005, pp. 77-82. 
81 Van Gemert 2011; Oosterman 2011. Over rederijkerskamers in de Zuidelijke Nederlanden als voortkomend uit 

de corporatieve structuur van de Middeleeuwse stedelijke samenleving van gilden en  broederschappen, Van 

Bruaene 2008. 
82 Van Dixhoorn 2009, p. 59. 
83 Oosterman 2011, pp. 115-117; Van Dixhoorn 2009, p. 134. 
84 Van Dixhoorn 2009, pp. 73-74. 
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die van kunstliefhebbers, liefhebbers of beminders, in de tekst veelvuldig onder de aandacht 

gebracht als bezitters en soms opdrachtgevers van kunst. Zij waren een voor de kunst 

noodzakelijke categorie van over het algemeen niet zelf kunst producerende minnaars, die met 

hun ondersteuning een rol speelden in de ontwikkeling en bloei van de kunsten. Wat betreft 

rederijkskamers, daar gold dat beide soorten leden, dus actieve leden en beminders, veelal 

afkomstig waren uit de brede middengroepen van de samenleving: het waren patriciërs, 

gezeten burgers en kleine burgers, waarbij intellectuele beroepen zoals stadssecretarissen, 

notarissen, geestelijken en schoolmeesters ruim vertegenwoordigd waren. Die pluriformiteit 

binnen rederijkerskamers strekte zich in belangrijke mate uit tot religie, zodat kamers ook in 

die zin een belangrijk knooppunt van netwerken vormden.85 Karel van Mander behoorde als 

een uit de Zuidelijke Nederlanden afkomstige mennonist tot de behoudende groep van de oud-

Vlaamse huiskopers.86 Het was waarschijnlijk mede te danken aan die sociale en religieuze 

pluriformiteit van rederijkerskamers, dat zijn maatschappelijke kring veel groter was. Uit 

alleen al de uiteenlopende liminale bijdragen aan het Schilder-boeck blijkt dat het netwerk van 

Karel van Mander wijdvertakt was en zich niet beperkte tot Haarlemse, doperse kringen.87  

De lofdichten in het Schilder-boeck werden dus samengesteld door een uiteenlopend 

gezelschap van overwegend Haarlemse, Leidse en Amsterdamse rederijkers, al werden ook 

andere bijdragen opgenomen zoals van de in Hoorn woonachtige notaris, Israël Jacobsz. van 

der Mersch of de uit Haarlem afkomstige, maar in Delft werkzame schilder Jacob van 

Musscher (“I. van Mosscher”).88 Het geheel aan bijdragen gaf uitdrukking aan een 

gemeenschappelijke interesse in taal, kunsten en geschiedenis, niet zozeer aan een vijandige 

concurrentiestrijd. Competitieve wedijver tussen rederijkerskamers kwam tot uitdrukking in 

de verschillende rederijkerswedstrijden of landjuwelen, maar hier leken de gedeelde wortels 

en de gezamenlijke interesses belangrijker. Het onderhouden van vriendschappelijke banden 

kreeg waarschijnlijk een groter belang naarmate rederijkers in het Noorden sterker onder druk 

stonden van overheden en religieuze organen.89 Bovendien, het belang van het onderhouden 

van goede contacten gold wellicht des te sterker voor nieuwe Vlaamse kamers, zoals de Witte 

Angieren en de Leidse d’Oraigne Lelie. Dergelijke migrantenkamers waren opgericht na het 

                                                 
85 Van Dixhoorn 2009, p. 120. 
86 Voor de geschiedenis van doopsgezinden in Nederland, Zijlstra 2000; Van Mander als Vlaamse mennoniet, 

Shank 2005; Miedema 1994-1999, dl. 2, pp. 21-24, 54. 
87 Charles van Wijckhuis, schrijfmeester en Franse schoolmeester van de Latijnse school in Haarlem en Den 

Briel, maakte in de Epitaphien duidelijk dat Van Mander ook vinder, ofwel de voorman was geweest van de 

Witte Angieren; Epitaphien 1609, p. 51; Miedema 1994-1999, dl. 2, p. 82. 
88 Aan verschillende exemplaren van Ossen-stal en Landt-werck (1597) voegde Van Mander opdrachten toe, 

waarvan één was gericht aan Israël Jacobsz. van der Mersch; Waterschoot 2005, p. 117. 
89 Van Boheemen en Van der Heijden 1993, p. 55. Over literaire kritiek op rederijkers, Pleij 1995. 
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beleg en de val van Antwerpen, ondermeer omdat bestaande kamers in het Noorden de 

toevloed aan nieuwkomers niet aankonden.90 Leden van zulke kamers deelden niet alleen een 

gemeenschappelijk verleden in de Zuidelijke Nederlanden, ze hadden een gedeeld belang in 

het zich verwerven van een positie in een nieuwe omgeving en de gezamenlijke interesse in 

taal, dichtkunst en geschiedenis vormde daartoe een bruikbaar instrument. De categorie van 

naar het Noorden uitgeweken Zuid-Nederlanders was onder de lofdichters op het Schilder-

boeck goed vertegenwoordigd.91 

 

Lofdichters in Haarlem, Leiden en Amsterdam 

Voor de lezer aan de eigenlijke tekst van het Schilder-boeck toekwam, bood het geheel aan 

liminaria een indruk van de omgeving en netwerken waarin Van Mander en zijn uitgever 

verkeerden, van de sociale en culturele positionering die hen met het boek voor ogen stond en 

met name van de rederijkersidealen die erin herkend konden worden.92 In Haarlem werden de 

lofdichten onder meer geschreven door Jacob Claesz.: “Bemint en hoopt”, Johannes Detringh, 

Joachim Jacobsz. Targier, Theodorus (Dirk) Schrevelius en Jacob van der Schuere. In deze 

bijdragen werd Karel van Mander over het algemeen geprezen om zijn educatieve 

taakopvatting, alsook om de uiteenlopende manieren waarop hij met het Schilder-boeck de 

kunsten bevorderde. Jacob Claesz, in 1599 bekend als Franse schoolmeester te Haarlem en 

zwager van Zacharias Heyns, eerder uitgever van Karel van Mander, prees de auteur om zijn 

“prijzen van anderen”, wat werd uitgelegd als het prijzen van schilders om via die weg de 

lezer te leiden naar het vergaren kennis en inzicht.93 De Haarlemse apotheker en dichter 

Johannes Detringh, “Elck toon betringh”, voerde “Pictura” sprekend op en liet haar Karel van 

Mander eren om het feit dat hij in zijn boek alle onderdelen van schilderkunst belichtte en zo 

de lezer stichtte.94 Joachim Jacobsz. Targier, vermoedelijk smalreder (fabrikant van geweven 

stoffen), publieksschrijver, leverde waarschijnlijk drie bijdragen. Twee waren ondertekend 

met zijn eigen naam en kenspreuk, “Reyn Liefde kroont” en een derde was ondertekend met 

“Trouw moet blijcken”, de kenspreuk van de Pelicaen waarvan hij op dat moment 

waarschijnlijk factor was.95 Targier vergeleek Van Mander met de Nijl in Egypte: zoals die 

                                                 
90 Van Dixhoorn 2009, p. 47. 
91 Ook uitgever Passchier van Wesbusch en drukker, Jacob de Meester waren uit het Zuiden afkomstig, 

respectievelijk uit Menen en Brugge; Waterschoot 2005, p. 118. 
92 Vgl. Lewis 2008, pp. 2-7. 
93 Van Mander 1604, *8v; Miedema 1973, dl. 2, p. 319; Van Boheemen en van der Heijden 1999b, p. 60, n. 154. 
94 Van Mander 1604, **1r; Miedema 1994-1999, dl. 2, p. 82; Van Dam 2014, pp. 71-71, n. 45. 
95 Van Mander 1604, **1v, **8r-**8v; Van Mander 1604, **5r. Targier leverde daarnaast een liminale bijdrage 

aan de Wtlegghinghe; Van Mander 1604, Wtlegghinghe, *6r. Over Targier, die in ieder geval in 1606 factor was 

van de Pelicaen, Van Dixhoorn 2004 en zijn bijlage Prosopografie, H468; Van Dixhoorn 2009, p. 287.  
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rivier de fertiliteit van de door haar bevloeide akkers vergrootte, zo vergrootte de schrijver 

artistieke vruchtbaarheid en daarmee de productie van kunstenaars. In een andere beeldspraak 

stelde Targier de schrijver voor als een magneet, niet zozeer voor kunstenaars alswel voor hen 

die de kunsten door hun aankopen ondersteunden. Wat Van Mander over schilders en 

schilderkunst had geschreven, leverde uiteindelijk economisch voordeel op voor die 

beroepsgroep. Immers, zoals een magneet ijzer aantrok, zo trok Karel van Mander volgens 

Targier kunstliefhebbers aan met zijn (schrijf)kunsten. In een andere bijdrage van de eveneens 

uit Haarlem woonachtige Theodorus (Dirk) Schrevelius, Dirk Schrevel, werd Van Manders 

prestatie met het Schilder-boeck in  

 

   
 

6. Jacob Matham, Portret van Theodorus (Dirck) Schrevelius, 1618, gravure, Amsterdam, Rijksmuseum. 

 

historiografisch perspectief geplaatst (afb. 6). Schrevelius had in Leiden gestudeerd en  

gedoceerd, maar hij keerde in 1597 terug naar Haarlem om daar conrector te worden van de 

Latijnse school. Vanaf 1603 of 1604 kreeg hij daarvan de leiding, om in 1609 Cornelius 

Schonaeus op te volgen als rector. Schrevelius’ historische interesse voor met name de 
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geschiedenis van Haarlem, zou later tot uitdrukking komen in zijn publicaties op dat terrein.96 

Passend bij zijn historische interesse schonk hij in zijn liminale bijdrage aandacht aan eerdere 

voorbeelden van kunstenaars die hun eigen vakgebied hadden beschreven. Die waren niet 

talrijk geweest, zo betoogde hij. Hij kon in dat verband slechts Apelles, Euphranor en Piero 

della Francesca noemen. Karel van Mander won het van deze voorgangers, dankzij de 

poëticale kwaliteiten waarmee hij zijn boodschap verkondigde en de wijze waarop hij zijn  

 

 

7. Jacob de Gheyn, Portret van Jacob Duym, 1600, gravure, Amsterdam, Rijksmuseum. 
 

inzichten tot uitdrukking bracht in zijn schilderkunst.97 Het was Schrevelius die later in 

samenwerking een vertaling zou maken van Ovidius’ treurdichten. Die vertaling werd door 

Jacob van der Schuere op rijm gezet. Tristum, ofte truerdichten van Publ. Ovidius Nazo 

verscheen in 1612 in Haarlem “ter begeirte”, uit verlangen of wellicht zelfs op verzoek, van 

Karel van Mander die toen inmiddels al was overleden.98 Jacob van der Schuere was een 

andere Haarlemmer die een lofdicht leverde. Van der Schuere, die zijn vers met zijn 

kenspreuk “Doorsiet den Grondt” ondertekende, was een Franse schoolmeester afkomstig uit  

                                                 
96 Van der Venne 2009. 
97 Van Mander 1604, **1v. 
98 Schrevelius/Van der Schuere 1612. Van Mander schreef een “Bruyloft-Liedt” ter ere van het huwelijk tussen 

Schrevelius en Maria van Teylinghen, dat werd opgenomen in de Nederduytschen Helicon; Nederduytschen 

Helicon 1610, pp. 285-288. 
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Menen, dat net als Meulebeke was gelegen in West-Vlaanderen. Hij publiceerde in 1600 

Arithmetica, oft rekenconst waarvoor hij van Karel van Mander een lofdicht ontving. Ook 

Van der Schuere was lid van de Witte Angieren. Hij zou, zoals nog zal blijken, een 

prominente rol spelen in het tot stand komen van Den Nederduytschen Helicon, een bundel 

die door Karel van Mander was geïnitieerd en die postuum in 1610 zou verschijnen.99 Jacob 

van der Schuere bracht eveneens de didactische kwaliteit van het Schilder-boeck onder de 

aandacht. Ook hij stelde Van Mander voor als een rivier die de geesten van de jeugd 

bevloeide, tot genoegen van kunstliefhebbers en ten bate van de jonge schildersleerling.100 

Voor deze allusies naar de kwaliteiten van de auteur en zijn boek was het niet noodzakelijk 

dat de dichters een diepgaande kennis hadden van het Schilder-boeck.101 Oppervlakkige 

lezing van titels en voorwoorden waarin de auteur zijn doelstellingen had verwoord waren 

waarschijnlijk al toereikend om tot de genoemde kwalificaties te komen. Dit nam niet weg dat 

ook voor deze auteurs gold dat zij de intenties en idealen van de auteur onderschreven en 

soms actief nastreefden. 

De kring van lofdichters beperkte zich zoals gezegd niet tot Haarlem. Wat betreft de 

Leidse lofdichten op het Schilder-boeck, deze werden geschreven door onder meer Petrus 

(Pieter) van Veen, Jacob Duym, Jacobus (Jacob) Celosse, Salomon van Delmanhorst (ook 

wel: van Dulmanshorst) en Jan Jansz. Orlers. Nu werd Karel van Mander nadrukkelijk 

geprezen om zijn dubbeltalent als schilder en dichter, zoals bij Petrus (Pieter) van Veen, de 

broer van Otto Vaenius en zelf schilder en tekenaar. Hij was vanaf 1606 pensionaris te Leiden 

en later werkzaam als advocaat in Den Haag. In zijn bijdrage vestigde Petrus van Veen de 

aandacht op het voorstellend vermogen van de schilderkunst, namelijk op de manier waarop 

ze de mens alles voor ogen kon stellen dat ze ooit dacht te zijn. Maar terwijl Karel van 

Mander dit in verf wist uit te drukken zoals ook Goltzius (om maar een belangrijke schilder te 

noemen) dat deed, slaagde Van Mander er óók nog eens in om het in geschrift weer te 

geven.102 Diezelfde dubbelrol kwam ook ter sprake in de bijdrage van Jacob Duym. Deze uit 

een welvarend Leuvens geslacht afkomstige rederijker studeerde rechten in Leuven, maar 

moest uitwijken naar het Noorden (afb. 7). Hij was onder meer als factor verbonden geweest 

aan de Leidse Vlaamse kamer, maar in 1604 was hij waarschijnlijk al overgestapt naar de 

                                                 
99 Van Dixhoorn 2009, Prosopografie, H445. 
100 Van Mander 1604, **5r. 
101 Waterschoot noteerde dat sommige drempeldichten in het Schilder-boeck voorkennis van de inhoud 

veronderstellen, doordat dichters inzage hadden in de kopij of in reeds afgedrukte bladen. Dit bracht De Vries tot 

de speculatie dat deze lofdichters wellicht een exemplaar van het boek in hun bezit hadden; Waterschoot 2005, 

pp. 119-120; De Vries 2013, p. 265, n. 20. 
102 Van Mander 1604, *8r; Miedema 1973, dl. 2, p. 319. 
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oudere Leidse kamer, de Witte Acoleyen.103 In zijn bijdrage riep hij de jeugd op om Karel van 

Mander na te volgen, die immers met het Schilder-boeck en zijn schilderkunst de paden had 

geëffend.104 Duym werd als factor (dichtmeester) bij de Leids Vlaamse kamer d’Oraigne 

Lelie opgevolgd door de uit het Oost-Vlaamse Ronse afkomstige Jacob Celosse, die ook een 

lofdicht leverde.105 Celosse, “Ick wensch om t'beste”, legde in zijn lofdicht de nadruk op de 

wedergeboorte die reeds lang gestorven schilders aan het werk van Van Mander hadden te 

danken, terwijl de schrijver zelf ook door de welsprekendheid van zijn werk aan de dood 

ontsnapte. Ook voor Duym schreef Van Mander een lofdicht, voor zijn Een ghedenck-boeck 

(1606).106 Salomon van Delmanhorst was een andere belangrijke figuur in het Leidse 

rederijkers- en universiteitsmilieu. Hij was landmeter, cartograaf en factor van de Witte 

Acoleyen.107 Ook Van Delmanhorst benadrukte in zijn “… ernstlijck Lof-dicht, ter eeren des 

 

 

8. Pieter Dubordieu, Portret van Jan Jansz. Orlers, 1640, olie op paneel, Leiden, Museum de Lakenhal. 

 

wedergheboren Apellis, ende Nederlandtschen Maronis …”, het dubbeltalent van Karel van 

Mander. Hij vergeleek hem met Mabuse, Lucas van Leyden en vond hem degene in wie de 

geest van Apelles was neergedaald, terwijl daarnaast ook de glans van Ovidius op hem 

afstraalde. Bovendien bood hij een mooie literaire verklaring voor dat meervoudige talent, 

door te stellen dat de berg der muzen de Parnassus immers een dubbele top bezat.108 Met Jan 

Jansz Orlers, neef en pleegzoon van de Leidse stadssecretaris, dichter en rederijker Jan van 

                                                 
103 Miedema 1973, dl. 2, p. 321; Koppenol 2001, pp. 3-18. 
104 Van Mander 1604, **3r. 
105 Van Mander 1604, **3v; Mak 1948; Thijs 2004, p. 35; Miedema 1973, dl. 2, p. 322. Celosse leverde ook een 

lofdicht op de Metamorfosen; Van Mander 1604, Wtlegginghe, *7v. 
106 Duym 1606. 
107 Van Dixhoorn 2004, p. 409, n. 977; Van Dixhoorn 2009, p. 262; Koppenol 1998, p. 36. 
108 Van Mander 1604, **2v. 
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Hout, werd nog een rederijker met een historische interesse in de gelederen opgenomen (afb. 

8). Orlers, die contact onderhield met onder andere de Amsterdammers Hendrik Laurensz. 

Spieghel en Roemer Visscher, zou onder meer de geschiedenis van de stad Leiden in 

verschillende publicaties beschrijven.109 Jan Orlers legde meteen in de titel de nadruk op de 

Vlaamse herkomst van Van Mander en ook hij vergeleek hem met zowel Apelles als Apollo 

vanwege Karel van Manders schilderkunstige en dichterlijke verdiensten. Bovendien prees hij 

hem vanwege het beschrijven van de geschiedenis van zijn vak in die ontelbare levens van 

kunstenaars, waarbij Orlers het overigens niet kon laten om in het voorbijgaan de Leidse 

herkomst van de schilder en graficus Lucas van Leyden te benadrukken.110 

Wat betreft de Amsterdamse lofdichters die het Schilder-boeck bezongen, onder hen 

bevonden zich onder meer Karel van Manders broer Adam van Mander, maar ook Zacharias 

Heyns, Willem Bartjens en Cornelis Ketel. Adam van Mander was in 1604 schoolmeester te 

Amsterdam. Als broer van de auteur kwam hem zoals gezegd de eer toe om in de voorname 

gelederen van Scriverius en Bor de reeks lofdichten op het Schilder-boeck te openen.111 De 

teneur van zijn vers was dat zijn broer ter educatie van de schilderjeugd een nieuw en 

veelkleurig, maar tegelijkertijd ook natuurlijk en oprecht beeld van de schilderkunst had 

opgetrokken. Karel van Mander liet de herkomst van de schilderkunst zien en stelde zijn beeld 

zo samen dat het de tand des tijds kon weerstaan en nooit uitgevaagd zou worden.112 Veel 

korter was de achtregelige bijdrage van de uit Antwerpen afkomstige Zacharias Heyns 

(“Recht Moet Recht Zijn”). Diens vader, een Franse schoolmeester, had hem in de leer gedaan 

bij de boekdrukker en uitgever Jan Moretus, schoonzoon van Christoffel Plantijn. Eenmaal in 

Amsterdam vestigde Zacharias Heyns zich als uitgever en boekverkoper, waarnaast hij 

ondermeer factor werd van de Amsterdamse Brabantse kamer, T’Wit Lavendel. De banden 

met Karel van Mander gingen verder terug, aangezien Heyns in 1597 diens Ossen-stal en 

Landtwerck uitgaf, Karel van Manders vertaling van Vergilius’ Bucolica en Georgica.113 

Twee jaar later ontving Heyns als auteur en uitgever van Karel van Mander een lofdicht op 

zijn Den Nederlandtschen Landtspiegel.114 Heyns vertrok naar Zwolle in 1605, maar op het 

moment van verschijnen van het Schilder-boeck woonde hij nog in Amsterdam.115 Volgens 

                                                 
109 Haitsma Mulier en van der Lem 1990, pp. 314-315, nr. 362; Miedema 1973, dl. 2, p. 321. 
110 Van Mander 1604, **2r-**2v. 
111 Over Adam van Mander als de vermoedelijke auteur van het Levensbericht, de biografie van Karel van 

Mander in de tweede editie van het Schilder-boeck, zie hiervóór, Inleiding, p. 20, n. 7. 
112 Van Mander 1604, *6v-*7r; ook Van Mander 1604, Wtlegginghe, *5v. 
113 Van Mander 1597. Het verscheen in hetzelfde jaar zowel bij Zacharias Heyns in Amsterdam als bij Gillis 

Rooman in Haarlem. 
114 Heyns 1599. 
115 Meeus 2008; Stronks 2011; Van Dixhoorn 2009, pp. 255, 264, 281. 
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Heyns kon niemand zich meten met zijn vriend Van Mander die met schrijfkunst zijn leer 

verkondigde.116 Willem Bartjens, Franse schoolmeester te Amsterdam en auteur van het 

populaire rekenboek Cijfferinghe dat sinds 1604 in talloze edities verscheen en waarvoor 

Karel van Mander ook een lofdicht schreef, verklaarde zich eveneens een vriend van de 

auteur. Bartjens, “Godt is mijn heyl”, prees het Schilder-boeck niet alleen als een lofzang op 

het werk van God zoals de kunst dat ook was, hij roemde tevens de inzet van de auteur die 

zich dag en nacht naast zijn gewone werk aan het schrijven ervan had gewijd.117 

De lofdichten die Cornelis Ketel vervolgens met zijn naam en kenspreuk, “Deught 

verwint”, ondertekende, weken af van de andere bijdragen die tot nog toe waren opgenomen 

(afb. 9). Anders dan tot nog toe het geval was geweest leek Ketel, lid van de Amsterdamse 

rederijkerskamer d’Eglantier, zijn bijdragen niet exclusief voor het Schilder-boeck te hebben 

geschreven. Wellicht hadden deze teksten al dienst gedaan op een kamerbijeenkomst om het 

Schilder-boeck lof toe te zwaaien. Bij zo’n gelegenheid kan de auteur zelf aanwezig zijn 

geweest. Van Mander was geen lid van d’Eglantier, maar de besloten 

rederijkersbijeenkomsten konden door niet-leden worden bijgewoond na een introductie bij 

het bestuur en toestemming van de vergadering. Tijdens de wekelijkse bijeenkomsten bestond 

de gelegenheid om aandacht te vragen voor de voordracht van een tekst of lied. Mondelinge 

voordrachten van eigen teksten namen een belangrijke plaats in en mogelijk zijn delen van het 

Schilder-boeck op die manier voorgedragen in kamerverband.118 Een dergelijke 

declamatorische functie zou kunnen verklaren waarom Ketels bijdragen hier als liederen 

werden geïntroduceerd, compleet met de vermelding van de wijs waarop ze gezongen dienden 

te worden.119 Zingen maakte vast deel uit van de bijeenkomsten en vormde onderdeel van het 

nagestreefde beschavingsideaal met het aanleren van verfijnd gedrag en imiteren van 

vaardigheden van de intellectuele en sociale elite.120 Ketels laatste lied dat als lofdicht aan het 

Schilder-boeck werd toegevoegd, het  “Jaer-Liedt, (…) ghesonghen van ses personagien, 

Orden, Const, Tijdt, Oorbaer, Pictura, en Reden. Op de wijse: Verheught//in deught//ghy 

Rhetorijcksche Jeught”, sloot wat betreft thematiek aan bij de opzet van het boek, maar het 

lijkt in eerste instantie zelfs voor een heel andere gelegenheid, als nieuwjaarslied, te 

 

                                                 
116 Van Mander 1604, **1r. 
117 Van Mander 1604, *8v; Miedema 1973, dl. 2, p. 319. 
118 Terwijl niet veel bekend is over bezitters van het Schilder-boeck, is bekend dat in 1606 een exemplaar werd 

aangekocht door de Haarlemse rederijkerskamer de Pelicaen voor haar kleine bibliotheek; Van Dixhoorn 2009, 

p. 154. 
119 Over de rol van het lied in het rederijkersleven, Coigneau 1992; Grijp 2003; Coigneau 2001. 
120 Van Dixhoorn 2009, pp. 139-141. 
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9. Hendrick Hondius, Portret van Cornelis Ketel, 1610, gravure, Amsterdam, Rijksmuseum. 

 

zijn opgesteld.121 Ondanks het mogelijk functioneren in ander verband, was de opname van al 

deze liederen in het Schilder-boeck heel geëigend. Waar de andere bijdragen toch vooral in 

vrij algemene termen de educatieve kwaliteiten en het multi-talent van de auteur belichtten en 

zijn verdiensten voor schilderkunst en schilderjeugd onder de aandacht brachten, daar was het 

inhoudelijk verband tussen de beeldende, poëticale bijdragen van Ketel en het Schilder-boeck 

hier nog veel sterker. De eerste twee gedichten die gezongen moesten worden op de wijs van 

(waarschijnlijk bekende) wereldlijke liederen, waren volgens de aanhef bestemd voor jonge 

schilders. Het eerste was een “Winckel-Liedt, voor de Schilder-Jeught, nae de wijse: Een 

aerdigh Venus Dier, Heeft my in haer bestier, etc.” Hierin bezongen personificaties van 

“Geest” en “Lust” hoe een boek vol geheimen met liefde werd geschreven ten dienste van 

“Arbeid” en “Nijverheid”, zodat de oplettende lezers beroemd konden worden in de kunsten 

en daardoor als goden hoog verheven raakten. Het andere was een “Winckel-Liedt voor de 

Schilder-Jeught, op de wijse: De lustelijcke Mey, etc”, een samenspraak tussen personificaties 

van het “Verlangend hart”, de “Leergierige jeugd” en de “Voorporrende Sin”. Ook hier werd 

                                                 
121 Het lied laat zich vergelijken met nieuwjaarsgedichten in de Nederduytschen Helicon, Thijs 2004. 
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de leergierige jeugd de kunst gewaar door het inzichtelijke onderwijs van Karel van Mander. 

Het boek was als een lusthof waar bloemen geplukt konden worden en wijn uit druiven 

verkregen werd. Het was de “Voorporrende Sin” die werd gevraagd voor te gaan naar die 

rijke boomgaard, zodat daar de vruchten geplukt konden worden en de lezer de schilderkunst 

machtig zou worden.122 De door Karel van Mander verkondigde educatieve doelstelling met 

het Schilder-boeck werd daarmee helder opgeroepen, waarbij Ketel zich bovendien bediende 

van dezelfde beeldspraak die de auteur zich, zoals verderop aan bod zal komen, in zijn 

voorrede veroorloofde. In het arcadische “Landtschap-Schilder-Liedt, nae de wijse: Schoon 

lief ghy zijt prijs waerdt alleene” dat daarop volgde, leidde Ketel de jonge kunstenaar de stad 

uit, naar buiten. Het was immers daar dat het leven moest worden waargenomen en 

nagebootst, om het daarma terug in het atelier in verf vast te leggen: precies zoals Karel van 

Mander het ook in de Grondt had aanbevolen. Vrij expliciet was Cornelis Ketel ook over de 

voordelen van die werkwijze, aangezien het voor schilders roem en aandacht van 

kunstliefhebbers zou voortbrengen en daarmee ook geld voor de kunstenaar zou opleveren, 

zoals Karel van Mander ook in tal van levens aan de lezer duidelijk maakte.123 Het was ook de 

teneur van het jaarlied. De jonge schildersleerling werd gemaand een deugdzaam en 

arbeidszaam leven te leiden. Hij werd opgeroepen het verstand te oefenen, vlijtig te werken en 

het rechte pad naar de kunst te volgen waarvan de grond (in de Grondt) verklaard werd, 

aangezien dit ertoe mocht leiden dat de kunstenaars naam werd overgeleverd en hij faam, 

rijkdom, geld en eer zou verkrijgen.124 Al met al bleek Ketel net als Van Mander vrij 

onomwonden oog te hebben voor de economische aspecten van de kunst: met schilderkunst 

kon geld worden verdiend, met name wanneer ze de aandacht kreeg van kunstliefhebbers. 

Tegelijkertijd stonden in de bijdragen van Ketel ook de idealen van educatie en socialisatie 

centraal, twee aspecten die zoals gezegd de Noord-Nederlandse rederijkersbeweging 

kenmerkten en die bij Karel van Mander op gelijke wijze verknoopt waren met hetgeen hij 

over schilderkunst en haar geschiedenis wilde expliceren. Bij rederijkerskamers was de idee 

van maatschappelijke stijging en socialisatie een impliciet aanwezige, maar drijvende 

gedachte in het verenigingsleven, die schuilging achter de idealen van scholing en 

ontwikkeling. In het Schilder-boeck zou diezelfde connectie nadrukkelijker aan het oppervlak 

verschijnen, door de manier waarop daar de gevorderde schildersleerling en de 

kunstliefhebbers direkt werden aangesproken. De lofdichten van Cornelis Ketel zouden 

                                                 
122 Van Mander 1604, **6r-**6v. 
123 Van Mander 1604, **6v-**7r. 
124 Van Mander 1604, **7v-**8r. 
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inhoudelijk het beste samenvallen met het gedachtegoed dat in het Schilder-boeck werd 

uitgedragen. Ook in de bijdrage van de schilder Jacob van Musscher weerklonk een echo van 

dat streven naar maatschappelijke stijging door scholing en door kennis van de geschiedenis 

van het eigen vak.125 Hier was de stem van de schildersleerling overigens vrij letterlijk 

aanwezig. Van Musscher was in Haarlem een leerling geweest van Karel van Mander, waarna 

hij waarschijnlijk in 1603 naar Delft was verhuisd. Hij mocht dus uit eigen ervaring spreken 

toen hij vaststelde dat Van Mander de jeugd veel had geleerd met zijn kunst, niet alleen in het 

atelier, maar ook daarbuiten. Voor Van Musscher was het duidelijk. Zelfs wanneer Van 

Mander het eigen penseel liet rusten, dan nog zouden zijn lessen voortduren: door zijn 

beschrijvingen van de voorbeelden van schilderkunst, van het werk van specifieke schilders 

en van de wederwaardigheden van hun levens. Op die manier, zo sloot zijn vroegere leerling 

af, had Karel van Mander het aanzien van schilder en de schilderkunst bevorderd, namelijk 

door kunstenaars met zijn boek onsterfelijke roem te bezorgen.126 

 

Epitaphien en de Nederduytschen Helicon 

De verzamelde lofdichten gaven een eerste duiding van de sociale, culturele en intellectuele 

kring, van het netwerk waarbinnen het boek ontstond en boden tevens een voorlopige indruk 

van het gedachtengoed dat in de hoofdtekst(en) van het boek tot uitdrukking zou komen. Dat 

netwerk strekte zich uit over plaatsen in Holland en Zeeland, waarbij met name Haarlem, 

Leiden en Amsterdam waren vertegenwoordigd. Waar de aanwezigheid van lofdichters uit 

Haarlem verklaarbaar was omdat Van Mander daar jaren woonde na zijn vertrek uit het 

Zuiden, waar de Leidse bijdragen waarschijnlijk het resultaat waren van bestaande literaire 

contacten, daar was de connectie met Amsterdam om meer redenen voor de hand liggend. 

Tijdens het schrijven van het Schilder-boeck was Karel van Mander in eerste instantie uit 

Haarlem vertrokken om waarschijnlijk een klein jaar op het huis Sevenbergh in de omgeving 

van Heemskerk te verblijven.127 Daarna was hij naar Amsterdam vertrokken. Wellicht hoopte 

hij daar meer afnemers te vinden voor zijn schilderkunst, mogelijk was het geestelijk klimaat 

er gunstiger.128 Erg succesvol was zijn overstap echter niet. Het postuum gepubliceerde 

                                                 
125 Gerhardt 2007, pp. 107-111. 
126 Van Mander 1604, **3v. 
127 De opdracht van de Grondt ondertekende Van Mander op 3 juni 1603 op het Huis Sevenbergh te Heemskerk, 

de plaats die ook is genoemd in de ondertekening van de opdracht van de Wtlegginghe op 14 maart 1604. Na 

maart 1604 verhuisde Van Mander naar Amsterdam. De opdracht van de Nederlandse Levens ondertekende hij 

Amsterdam, 28 juli 1604; Van Mander 1604, *7, **4, 197v; Van Mander 1618, S3ra30-52, over het verblijf in 

Heemkerk. Over de volgorde van schrijven die mede door deze ondertekeningen wordt gestaafd, zie hierna, pp. 

84. 
128 Miedema en Spies 1973, p. 6; New Hollstein (Karel van Mander) 1999, p. xviii. 
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Levensbericht suggereerde dat Van Mander in relatieve armoede verkeerde toen hij op 11 

september 1606 na een kort ziekbed overleed. Bij zijn overlijden verbleef hij in één van de 

Amsterdamse gasthuizen op de “Utrechtse Steygher” en hij liet schulden na die een jaar na 

zijn dood werden voldaan door zijn vriend en mede-rederijker Jacques Razet.129 Het 

Levensbericht beschreef hoe Van Mander desondanks met eer en statie werd begraven in de 

Oude Kerk te Amsterdam: 

 

“Des woonsdaeghs is het doode lichaem met een krans om ’t hooft inde kist geleyt, en van 

acht persoonen op de schouderen gedraghen, en is met een groote stacy en sleep, van meer 

als drie hondert man verselschapt, inde oude Kerck gebracht, en onder eenen grauwen sarck-

steen, aende slincker syde van den Choor ontrent een pas vande muyr aen’t suyd-oosteynde, 

dicht by een kleyn pylaertje inde muur ghewrocht, oostwaert van het deurtjen inde selve 

muur staende zuytwaerts begraven.”130  

 

Zijn vroegtijdig overlijden noch zijn kennelijk beperkte economische succes in Amsterdam 

leken te verhinderen dat Karel van Mander in zijn oude kring de status van vooraanstaand 

rederijker bleef genieten en zijn nagedachtenis bij de Haarlemse Witte Angieren, 

waarschijnlijk tot ver in de zeventiende eeuw, levend werd gehouden.131 Drie jaar na zijn 

overlijden verscheen in zijn nagedachtenis een permanenter, literair tribuut. Waarschijnlijk 

vormden zijn oude kamer, in samenwerking met de Leids-Vlaamse kamer D’Oraigne Lelie en 

met hulp van uitgever Passchier van Wesbusch, de drijvende kracht achter het verschijnen van 

de Epitaphien ofte Graf-schriften.132 Het bundeltje bevatte funeraire poëzie in semi-antieke 

traditie, waarin allerlei auteurs in tientallen vaak korte bijdragen een eerbetoon brachten aan 

Karel van Mander.133 Het bood de gelegenheid vrienden en collega’s met klaagdichten te 

stichten en te troosten door de goede eigenschappen en verdiensten van de overledene onder 

de aandacht te brengen, terwijl men zich onderwijl kon manifesteren als groep.134 Ook de 

bijdragen in de Epitaphien werden ongetwijfeld vanuit die overwegingen geconcipieerd. Weer 

vertegenwoordigden ze een aardige dwarsdoorsnede van de vroeg zeventiende-eeuwse Noord-

                                                 
129 Van Mander 1618, S3va39-44, S3vb05-07; Miedema 1994-1999, dl. 2, pp. 87, 93-94. 
130 Van Mander 1618, S3va44-b03; Miedema 1994-1999, dl. 2, p. 94; Een kleine plaquette markeert deze plaats, 

linksonder het glas van de Vrede van Munster in de kooromgang. De plaquette werd op Nederlands-Vlaams 

initiatief geplaatst op 11 september 1936; Noë 1954, p. 219. 
131 Van Dixhoorn 2004, p. 296. 
132 Epitaphien 1609. 
133 Hier is gebruik gemaakt van het exemplaar in de bibliotheek van de Rijksuniversiteit Leiden, 1200 G29 (in 

convoluut, met Olijf-bergh ofte Poëma van den laetsten dagh, Gouda 1609) en van het exemplaar bij Bijzondere 

Collecties, UB, Universiteit van Amsterdam, OK 65-1696. 
134 Ook Epitaphium ende klachdicht 1609, *1v9-14; Vrieler 2007, pp. 83-85. Over onderzoek naar 

gebruikspoëzie in de Nederlanden, Schenkeveld-van der Dussen 1984. Over het genre, Newstok 2009.  
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Nederlandse rederijkersbeweging. Ook deze bijdragen werden geschreven door een 

uiteenlopend gezelschap dat in mindere mate de elite en verder hoofdzakelijk middengroepen 

vertegenwoordigde. De bijdragen waren afkomstig van onder meer een hoogleraar, een rector 

van een Latijnse school, schoolmeesters van Franse scholen, een agent van een 

rederijkerskamer, een notaris en verder van verschillende rederijkers wier professie onbekend 

is. Zoals onder de hiervoor besproken lofdichters bleken ook nu uitgeweken Vlamingen ruim 

vertegenwoordigd. Wederom waren ze vooral verbonden aan de Haarlemse, Leidse en 

Amsterdamse rederijkerskamers, maar ook cameristen uit Scherpenisse, Bergen op Zoom en 

Den Briel waren vertegenwoordigd.135 Een deel van hen had eerder een lofdicht voor het 

Schilder-boeck geleverd. Weer geven de gedichten over het algemeen blijk van eenzelfde 

gemeenschappelijk beschavingsideaal waarin literatuur en de beeldende kunsten een rol 

vervulden en waarbij het dubbeltalent van de overledene breed werd uitgemeten. In 

aanvulling daarop kwamen nu bovendien ook Karel van Manders verdiensten als taalzuiveraar 

aan de orde. 

 Ook de Epitaphien openden met de meest geleerde, in het Latijn en Grieks opgestelde 

bijdragen. Het eerste was een in memoriam door de bekende Leidse hoogleraar en 

bibliothecaris Daniël Heinsius (afb. 10), wellicht weer op instigatie van de uitgever. Deze 

bijdrage werd gevolgd door een klaagzang van Richard Lubbaeus, rector van de Latijnse 

school in Bergen op Zoom, die zijn vers blijkens de ondertekening al kort na Van Manders 

dood had opgesteld.136 Lubbaeus leverde voor verschillende prentmakers en uitgevers Latijnse 

onderschriften voor prentkunst, maar of zijn bijdrage aan de Epitaphien ook tegen betaling 

werd vervaardigd is niet bekend (afb. 11).137 In zijn bijdrage prees Lubbaeus Karel van 

Mander als een getalenteerd schilder en Belgisch dichter van zoete taal, waarschijnlijk een 

verwijzing naar het dichten in de volkstaal. Vervolgens werden in een bewerking van een 

tekst van de oud-Griekse historicus, filosoof en strateeg Thucydides, de muzen opgeroepen 

een klaaglied aan te heffen.  Die bijdrage, gesteld in het Grieks en het Nederlands, eindigde 

met enkele woorden van de bewerker waarin de antieke situatie naar het heden van 1606/1609 

werd getransporteerd. Van Mander lag dan wel in zijn nauwe graf, maar bij leven had hij zich 

zowel een Phoebus als een Apelles betoond: “Phoebus was hy door sijn stemme, ende met 

                                                 
135 Thijs 2004, pp. 173-74; Miedema 1994-1999, dl. 2, p. 82. 
136 De in het Latijn gestelde elegie was ondertekend: 17 november 1606, zo’n twee maanden dus na het 

overlijden van Van Mander; Epitaphien 1609, pp. 3-5; Miedema 1994-1999, dl. 2, p. 82; Van der Aa 1865, pp. 

673-674. 
137 Hij leverde ondermeer onderschriften voor prestigieuze prenten als de Vernietiging van de Spaanse vloot voor 

de Vlaamse kust van Johannes Rem, uitgegeven door Willem Jansz Blaeu in 1602-1603, voor prentseries naar 

onder meer Antonio Tempesta door Hessel Gerritsz., Egbert van Panderen en Robert de Baudous. 
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sijn handen den Cooschen Apelles.” Ook de toevoeging na de ondertekening, “Een yeghelijck 

landt is t’graf van beroemde mannen” vormde waarschijnlijk een verwijzing naar de 

actualiteit.138 Deze eerste geleerde bijdragen, zo nadrukkelijk aan antieke cultuur referend en 

met historische en actuele verwijzingen doorspekt, werden vervolgens aangevuld met verdere 

klaagzangen en funeraire poëzie, waarin Karel van Mander als dichter en schilder werd 

bezongen en zijn overlijden werd betreurd. Enkele auteurs kozen daarbij voor een nogal 

 

 

10. Willem Isaacsz. van Swanenveld, Portret van Daniël Heinsius, 1607, gravure, Amsterdam, Rijksmuseum. 

 

polariserende benadering, zoals de Leidse rederijker Jacob Celosse, die Amsterdam 

verontwaardigd ter verantwoording riep voor het feit dat Van Mander daar was overleden. 

Celosse spoorde de stad aan haar naam daarom te veranderen in “Manderdam”, om zo haar 

morele plicht te vervullen en recht te doen aan de nagedachtenis van de overledene.139 Met 

betrekking tot Karel van Manders literaire overtuigingen werd er in verschillende bijdragen 

op gewezen dat deze zich een voorstander had betoond van het schrijven in het Nederlands. 

De Leidse rederijker Maerten Beheyt liet daarom niet alleen de “Schilderkunst” onmachtig, 

de “Welbespraakheid” verstomd en de zanggodinnen huilend achter om de dood van een 

                                                 
138 Epitaphien 1609, p. 9. 
139 Epitaphien 1609, p. 21. 
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dichter. Hij liet ook de personificatie van de “Nederduytsche spraeck” zuchten om het verlies 

van zo’n Nederlander: 

 

“De Schilder edel maecht swijmt om dat’t haer mis-luct, 

De wel-bespraeckte swijght, slaend’ op haer edel borst bedruckt, 

Des Sa[n]g-goddins geschrey vloeyt als een nieuw’ Meander. 

De Nederduytsche spraeck sucht om sulck Nederlander.”140 

 

Het schrijven in het Nederlands werd hier gerekend tot een vast onderdeel van Karel van 

Manders literaire nalatenschap. Ook in het Schilder-boeck had Van Mander gepoogd de tekst 

in, wat hij elders noemde, “… ongheschuymt Vlaemsch …” op te stellen. Daarmee doelde hij 

op een Nederlands dat tenminste van leenwoorden gezuiverd was.141 In de voorrede van het 

Schilder-boeck gaf hij een soort beginselverklaring af over de literaire regels die hij 

hanteerde. Het schrijven in de eigen taal kwam daarbij aan de orde, hetgeen met name 

relevant was ten aanzien van zijn bespreking van Italiaanse schilders en schilderkunst. Van 

Mander verontschuldigende zich dat hij het gebruik van buitenlandse woorden niet helemaal 

had kunnen vermijden. Hij waarschuwde de lezer dat sommige vreemde woorden in zijn tekst 

voorkwamen, omdat ze al aangenomen waren in het Nederlands. Ook had hij het gebruik van 

leenwoorden niet helemaal kunnen vermijden, omdat hem geen enkel ander woord ter 

beschikking stond: “om dies wille datse in onse dinghen somtijt soo ghenoemt, en anders 

qualijck gheseyt connen worden.”142 Zoals duidelijk zal worden was die grondhouding van 

invloed op de manier waarop hij Vasari’s Vite voor eigen gebruik zou bewerken. In het 

schrijven van de Italiaanse Levens zocht Van Mander inderdaad naar adequate Nederlandse 

vertalingen van woorden en begrippen die hem door Vasari in het Italiaans waren 

aangeleverd, terwijl dat streven naar het vermijden van leenwoorden hem de ruimte bood voor 

een eigen uitleg van de tekst.143 

Schrijven in de volkstaal was een aspect van Karel van Manders schrijverschap dat ook 

de aandacht kreeg in een tweede bundel die als een postuum eerbetoon aan zijn nagedachtenis 

mag worden beschouwd.144 De Nederduytschen Helicon werd weliswaar door Van Mander 

zelf geïnitieerd, maar pas enkele jaren na zijn overlijden zou het door de actieve bemoeienis 

                                                 
140 Epitaphien 1609, p. 29. 
141 Verkuyl 2004, dl. I, pp. 37-38. 
142 Van Mander 1604, *4r-*5v, met name *5r01-03. 
143 De door Vasari in het Italiaans opgestelde grafschriften vertaalde Van Mander altijd. Grafschriften in het 

Latijn bleven wel onvertaald. 
144 Thijs 2004, pp. 91-114. 
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van Jacob van der Schuere tot publicatie komen. Het streven was om een bundel met 

dichtwerk en proza in de volkstaal op te stellen, die zou kunnen aantonen dat de antieke 

dichtkunst een equivalent kende in het hedendaagse Nederlands.145 Dat was waarom Van 

Mander in zijn postuum gepubliceerde bijdrage opmerkte dat de moderne Helicon dichter bij 

huis moest liggen:  

 

“Waer wil ick reysen doch, als ick my wel bedinck? 

Mijn Helicon zy slechs voortaen den witten blinck. 

Dit Landt, daer Reden heerscht so matelijck bescheyde[n]: 

Wat soude mijnen sin daer van doch moghen leyden? 

Niet selfs mijn boortigh Landt, dat onder kout ghestee[n]t 

Va[n] mijn Voor-ouders weerd' bewaert het dood' gebeent 

Ja 'tlandt, dat my ontfinck ten eersten in zijn aermen, 

En daer t’genoegh'lijc licht des Weerelts soet v[er]waerme[n],”146 

 

Ook de Nederduytschen Helicon bevatte talloze literaire bijdragen van leden van 

verschillende rederijkerskamers, weer vooral van de Haarlemse Witte Angieren en de Leidse 

D’Oraigne Lelie, al lijkt het erop dat de bundel eerder op particulier initiatief dan als 

kamerproject ontstond.147 De Nederduytschen Helicon werd samengesteld uit negenentachtig 

gedichten, liederen en toneelstukken van Karel van Mander en andere rederijkers, binnen een 

kadervertelling in proza van de hand van Jacob van der Schuere. Met name door de 

gefaseerde ontstaansgeschiedenis stonden niet alle auteurs direkt in contact met de 

oorspronkelijke initiator van de bundel. Voor een aantal is echter duidelijk dat ze 

functioneerden in het intellectuele leven van Van Mander en in meerdere gevallen indirekt 

een rol speelden voor het Schilder-boeck. Meerdere bijdragen bieden weer een afspiegeling 

van de meervoudige vriendschaps-, kennis- en afhankelijkheidsrelaties tussen ondermeer 

Karel van Mander, Hendrick Goltzius, Cornelis Ketel, Jacques Razet, Melchior Wijntgis en 

Gideon Fallet. De aan Cornelis Ketel opgedragen bijdrage Kerck der Deught was een 

eerbetoon aan Hendrick Goltzius, vooraanstaand graficus en schilder met wie Karel van 

Mander in nauw contact stond in Haarlem. Uit de ondertekening met de kenspreuk “Een is 

nodigh” en een vierregelig besluit, blijkt dat Van Mander het in 1600 bij wijze van 

nieuwjaarsgroet voor Ketel opstelde. Goltzius werd in het vers voorgesteld als de eerste onder 

                                                 
145 Nederduytschen Helicon 1610, p. 4. Voor het dichten in het Nederlands en het vermijden van 

bastaardwoorden, ook Nederduytschen Helicon 1610, pp.  61-65, 66, 67-85, 97-110. 
146 Nederduytschen Helicon 1610, p. 108. 
147 Vermeer 1993; Thijs 2004; Waterschoot 2004, p. 94; Meijer Drees 2005, pp. 627-628. 
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zijn gelijken, als de bijenkoning waar de anderen omheen zwermden en één van de weinigen 

die in staat was de berg te beklimmen waarop de kerk der deugd was gebouwd. Het was 

vanwege het brede scala aan vaardigheden dat Goltzius als graveur, tekenaar en schilder 

beheerste, maar tevens om diens inventiviteit en artistieke vernieuwingskracht dat Van 

Mander hem ook een Prometheus noemde, de uitvinder dus van de vele kunsten.148 

 

 

11. Johannes Rem, De vernietiging van de Spaanse galeien in het Kanaal voor de Vlaamse kust door de Staatse 

vloot (…) 3 oktober 1602, detail van het rechterblad met onderschrift van Richard Lubbaeus, 1602-1603, 

gravure, Amsterdam, Rijksmuseum. 

 

                                                 
148 Miedema en Spies 1973, p. 46. 
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Karel van Mander deed dit onder nauw verhulde verwijzing naar Goltzius’ prentserie van het 

Leven van Maria. Die serie van zes prenten, ook bekend als de zogenaamde 

“Meesterstukken”, toonde de grote inventiviteit en vooruitstrevendheid in de manier waarop 

Goltzius in staat bleek elke bijzondere “hand” of artistieke signatuur kon navolgen en zelfs 

overtreffen. In Karel van Manders bewonderende woorden wist Goltzius in beeld te brengen 

wat in het werk van zijn voorbeelden slechts als onvolmaakte gedachte besloten lag.149 In het 

lange gedicht gaf Van Mander dus niet alleen uitdrukking aan zijn bewondering voor 

Goltzius, zijn woorden gingen verder dan dat. Karel van Mander maakte hier goed duidelijk 

dat Hendrick Goltzius een uitzonderlijke positie onder zijn vakgenoten kon innemen, dankzij 

zijn talent voor artistieke vernieuwing. Het was een punt dat ook in het Schilder-boeck 

veelvuldig aan de orde zou komen. Zoals verderop nog zal blijken was dat idee van de 

voortdurende ontwikkeling van de schilderkunst door de stuwende kracht van artistieke 

vernieuwing, voor Karel van Mander zelfs van constructieve betekenis bij het samenstellen 

van de Italiaanse Levens voor het Schilder-boeck. Zijn talent als innovator plaatste Goltzius in 

een buitencategorie, met name omdat deze aanleg werd gepaard aan een diepgaande kennis 

van het werk van andere, onder meer Italiaanse, kunstenaars. Hendrick Goltzius leverde zelf 

geen bijdrage aan de Nederduytschen Helicon, maar in het boekje werd nog vaker naar hem 

verwezen. Cornelis Ketel wenste hem en Van Mander in een nieuwjaarssonnet, met 

toespellingen op hun respectieve kenspreuken “Eer boven golt”, “Een is nodig” en zowel 

“Deught verwint” als “Na dit een beter” voor Ketel zelf,  een goed 1601.150 Verderop sprak 

Ketel in een andere bijdrage de wens uit dat Hendrick Goltzius beter mocht worden in gouden 

jaar 1600, terwijl hij in een ander vers genezing vroeg voor een zieke, waarmee wellicht ook 

op de even daarvoor genoemde Goltzius werd geduid.151 De netwerkbanden tussen de 

verschillende kunstenaars werden in de Kerck der Deught, het genoemde lange gedicht van 

Karel van Mander, nog verder verdiept door de vermelding van Jacques Razet (afb. 12). In de 

Kerck der Deught werd hij als vader van de schilder- en dichtkunst opgevoerd en als minnaar 

van de kunst, die bovendien Van Mander (hier: “… my …”) als kunstenaar lief had boven 

zichzelf en die Ketels artistieke kracht (hier: “… Deught verwint”) door en door kende: 

 

                                                 
149 Nederduytschen Helicon 1610, p. 116: “… want hij can elcx bysonder Handt volgen niet alleen, noch 

oock, al ist groot wonder, Voor-loopen, maer volmaect schijnt brengen aen den dagh, Wat onvolkomen noch in 

hun Ideen al lagh.” 
150 Nederduytschen Helicon 1610, p. 211. 
151 Nederduytschen Helicon 1610, pp. 215-216. Ook voor Abraham Bloemaert schreef Ketel een 

beterschapswens in versvorm; Nederduytschen Helicon 1610, p. 214. Voor Goltzius ziekte, zijn reis naar Italië 

en zijn overstap naar de schilderkunst, onder meer Miedema 1994-1999, dl. 5, pp. 188-196; Amsterdam - New 

York - Toledo 2003-2004; Leeflang 1990; Sluijter  2005. 
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“Mijn minnaer, die gheheel my boven hem bemint, 

Die voelt te recht in hem, wat krachten Deught verwint. 

Niet drijft he[n] uyt zijn self, druck, vreucht, lust, noch verbazen 

Na dit een beter troost hem midden ‘s weerelts Ra-zen”152 

 

In de drie sonetten die volgden op de Kerck der deught, werd Van Mander door Cornelis 

Ketel voor zijn vers bedankt en toonde hij zich verheugd dat Razet er zo terecht in werd 

genoemd.153 Ook voor Razet schreef Ketel een nieuwjaarsgedicht voor het jaar 1600, waarin 

hij met name zijn lange vriendschap met hem bezong.154 Het door Van Mander geschetste  

 

 

12. Hendrick Goltzius, Portret van een calligraaf (Jacques Razet?), 1600, zilverstift op vellum, Haarlem, 

Teylers Museum. 

 

                                                 
152 Nederduytschen Helicon 1610, p. 120; eerder over Razet als vader van de schilder- en dichtkunst, 

Nederduytschen Helicon 1610, p. 116. 
153 Nederduytschen Helicon 1610, pp. 121-122. 
154 Nederduytschen Helicon 1610, p. 210. 
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beeld van de goede vriend die de kunstenaar tegen het razen van de wereld in bescherming 

nam en Ketels nadruk op de bestendigheid van die lange vriendschap, waren uitingen van een 

idee van vriendschap zoals in de vroegmoderne tijd gebruikelijk was, namelijk sterk gestoeld 

op ideeën van wederkerigheid.155 In het geval van Jacques Razet waren die banden van 

vriendschap duidelijk verknoopt met zijn positie als kunstliefhebber en handelaar in kunst. 

 

Verering door opdrachten in het Schilder-boeck 

Verschillende personen die een bijdrage leverden aan de Nederduytsche Helicon of die in die 

bundel werden genoemd, werden ook in het Schilder-boeck aangesproken, ondermeer met een 

opdracht van een tekstdeel. Deze opdrachten die door Karel van Mander werden opgesteld, 

geven een indicatie van de sociale, culturele en economische positionering van het boek.156 Ze 

bieden een indruk van de omgeving en netwerken waarin Van Mander en zijn uitgever 

verkeerden en van de positie die ze wensten in te nemen. De manier waarop ieder tekstdeel 

van een opdracht en een voorrede werd voorzien is een verdere indicatie van de genoemde 

grootscheepse aanpak en opzet van de tekst. Het in opdrachten aanspreken van specifieke 

liefhebbers – of in rederijkerstermen beminders – kende bovendien een duidelijke 

inhoudelijke relatie met de tekst van de Levens. Ook daar werden liefhebbers en bezitters van 

kunst aangesproken, werden interessante objecten in hun bezit opgemerkt en werd hun 

relevantie voor de ontwikkeling van de schilderkunst uitgelegd. De zes tekstdelen werden 

respectievelijk opgedragen aan Melchior Wijntgis (Grondt, Middelburg), Jacques Razet 

(antieke Levens, Amsterdam), Bartholomeus Ferreris (Italiaanse Levens, Leiden), de zwagers 

Jan Matthijsz. Ban en Cornelis Gerritsz. Vlasman (Nederlandse Levens, Haarlem), Gideon 

Fallet (Wtleggingh, Amsterdam) en Cornelis Ketel (Wtbeeldingh, Amsterdam). De opdrachten 

aan Razet en Ferreris werden om onbekende redenen secundair ingevoegd.157 Welke 

opdrachten daarmee kwamen te vervallen is onbekend, maar de invoeging van Jacques Razet 

vergrootte in ieder geval het aantal opdrachten aan stadsgenoten, hetgeen mogelijk uitgelegd 

kan worden als een doelbewust verder aanhalen van de banden met zijn toekomstige sociale 

kring in Amsterdam. 

 In de Nederduytschen Helicon was Melchior Wijntgis, de “… Const-liefdigen Heer …” 

aan wie de Grondt werd opgedragen, aangesproken in een nieuwjaarsgroet voor het jaar 1604, 

geschreven door Abraham van der Mijle.158 De Middelburgse muntmeester, kunstverzamelaar 

                                                 
155 Kooijmans 1997; Kok 2011; Kok 2013. 
156 Lewis 2008, pp. 2-7. 
157 Miedema 1973, dl. 2, p. 18; Waterschoot 2005, p. 115. 
158 Nederduytschen Helicon 1609, pp. 212-214. 
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en liefhebber Wijntgis was op bescheiden schaal ook actief als opdrachtgever, zoals voor een 

prent die naar een ontwerp van Karel van Mander (afb. 13).159 De Vlissingse predikant 

Abraham van der Mijle was als dichter en prozaschrijver bevriend met de Leidse 

 

 

13. Jacques de Gheyn (?) naar Karel van Mander, De zinloze onenigheid, ca. 1593 (?), gravure, Amsterdam, 

Rijksmuseum. 

 

geleerde Daniël Heinsius en hij behoorde mogelijk tot een rederijkerskamer.160 Van der Mijle 

had in 1597 een drempeldicht geleverd voor Van Manders Bucolica en Georgica, dat is, 

Ossen-stal en Landt-werck en wellicht was het via Karel van Mander dat hij de Middelburgse 

kunstliefhebber kende.161 In zijn bijdrage voor de Helicon stelde Van der Mijle de 

verzamelactiviteiten van Melchior Wijntgis centraal. Zoals in de dierenwereld ieder dier 

moest paren met zijn eigen soort, zo zocht Wijntgis – die wel een mooie ziel moest hebben – 

                                                 
159 Het adres van de prent luidt “KvMander Inv”, “Melchior Wijntgis fieri curavit”; New Hollstein (Van Mander 

1999), nr. 121, pp. 137; Miedema 1994-1999, dl. 2, pp. 75-76. 
160 Miedema 1994-1999, II, p. 76; Thijs 2004, pp. 38-40 
161 Van Mander 1597, A3r-A4v. 
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alles dat van schoonheid was. Wijntgis werd aangeraden om het gedicht te bewaren bij zijn 

andere fraaie zaken, want er was niets mooiers dan de waarheid en die was in het gedicht 

vervat.162 Het gedicht was geschreven een jaar nadat Karel van Mander in zijn opdracht van 

de Grondt duidelijk had gemaakt hoezeer status en voorspoed van de schilderkunst te danken 

waren aan de aandacht van liefhebbers of beminders zoals Wijntgis. In het summiere 

overzicht van beroemde liefhebbers die de kunsten hadden bevorderd kreeg de Middelburger 

daarom een ereplaats. Michelangelo en Rafael hadden de pausen en Spranger en Hans van 

Aken hadden keizer Rudolf II, “…en wy hebben Melchior, mijnen Mecenas, oft om beter 

seggen, Apollo, welcken ick mijn slecht onghehavent ghedicht, een eenigh Schaepken te 

ghelijcken, nu gantsch opdraghe en offere.” Van Manders vergelijking van de Zeeuwse 

muntmeester en verzamelaar met de grote namen van historische kunstliefhebbers liep in orde 

van grootte natuurlijk mank. Maar dit nam niet weg dat de auteur hier een evidente poging 

ondernam om zijn netwerk te bestendigen en de amplificatio van de schilderkunst als serieuze 

activiteit neer te zetten.163 In het Schilder-boeck werd Wijntgis veelvuldig genoemd als de 

eigenaar van werken van bijvoorbeeld Dürer, Joachim Patinier, Jan Gossaert, Joachim 

Beuckelaer, Frans Floris, Cornelis van Haarlem, Octavio van Veen en Joachim Wtenwael.164 

Of Karel van Mander die werken ook persoonlijk in de collectie had gezien, maakte hij 

overigens nergens expliciet duidelijk. 

De notaris Jacques Razet aan wie de secundaire opdracht van de antieke levens was 

gericht, was één van de eerste grote kunstverzamelaars in Amsterdam, naast zijn activiteiten 

als kunsthandelaar, calligraaf en amateur prentuitgever (afb. 14).165 Razet was lid van de 

Amsterdamse rederijkerskamer d’Eglantier en volgens het Levensbericht degene die na de 

dood van Karel van Mander diens schulden voldeed. In de opdracht van de antieke levens 

vond Van Mander het diverse schilderijenbezit van Razet getuigen van zijn liefde voor de 

schilderkunst, zoals het ook vanwege die schilderkunst was dat het huis van Razet dagelijks 

werd bezocht door kunstlievende heren. Volgens Van Mander had Razet zijn schilderijen 

meer lief dan geld. Hij werd neergezet als een liefhebbende verzamelaar, belust op de aanblik 

van schilderijen zoals anderen genegen waren mooie paarden, schelpen, hoornen of bloemen  

                                                 
162 Thijs 2004, p. 62. 
163 Wijntgis moet al in 1598 een interessant kunstbezit hebben gehad, aangezien Arend van Buchell het de 

moeite waard vond hem toen op te zoeken. In 1602 was in de correspondentie van de agent van keizer Rudolf II, 

Graaf Simon zur Lippe, sprake van de muntmeester van Zeeland die wellicht nog schilderijen te koop had; 

Miedema 1994-1999, dl. 4, p. 38. In 1618 werd een inventaris opgemaakt van zijn schilderijen, waarbij het meest 

kostbare schilder een werk was van Jan van Eyck; Miedema 1994-1999, dl. 2, pp. 75-76, 313. 
164 Van Mander 1604, 209v06; 219r24; 225v25; 238v07-08; 242r; 261v; 264v; 268r; 293r; 297r; Miedema 1994-

1999, dl. 2, p. 313; dl. 3, pp. 89, 94-95, 149, 163, 238-239; dl. 4, pp. 16, 37-38. 
165 Orenstein 1996, p. 13. 
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14. Jan Saenrdam naar Cornelis Cornelisz. van Haarlem, uitgegeven door Jacques Razet, Paris en Oenone, ca. 

1605, gravure, Amsterdam, Rijksmuseum. 

 

te bewonderen. Maar niet alleen werd het bijeenbrengen van schilderijen hier dus als een 

serieuze aangelegenheid gepresenteerd, Karel van Mander sprak Jacques Razet ook aan op 

hun gedeelde didactisch streven om jonge, aankomende schilders en zelfs vrouwen verder te 

helpen in de schilderkunst:  

 

“Hier neffens is V.E. niet alleen een opvoeder der Schilder-jeught, maer dat onghemeen is, 

oock Vrouw-jeught tot onser Const aenporrende, sonder anders onderwijs, als uyt eyghen 

natuer-dringhenden lust.”166 

 

Uit het testament van Jacques Razet is duidelijk dat dit didactisch streven niet geheel 

vrijblijvend was, maar iets waaraan Razet ook graag een deel van zijn nalatenschap ten goede  

had laten komen.167 Overigens was ook Jacques Razet actief als prentuitgever voor ondermeer 

Cornelis Ketel. Het is goed mogelijk dat ook die activiteit door Van Mander werd bestempeld 

                                                 
166 Van Mander 1604, 59v. 
167 Miedema 1994-1999, dl. 2, pp. 89-93. 
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als komend ten goede aan het onderwijs van het vak van de schilderkunst. Ook schilderkunst 

in het bezit van Razet werd door Van Mander in het Schilder-boeck veelvuldig genoemd, 

zoals bijvoorbeeld het werk van Hieronymus Bosch, Hans Holbein, Dirck Barentsz, Cornelis 

Ketel en Abraham Bloemaert, terwijl hij het werk van Ketel ook zou hebben verhandeld.168 

Jacques Razet was zijdelings actief als prentuitgever, met name voor het werk van Jacques de 

Gheyn, Cornelis Cornelisz. van Haerlem en, wederom, Cornelis Ketel.169 

 Aan de in Haarlem geboren en dan in Leiden woonachtige Bartholomeus Ferreris was het 

derde deel van het Schilder-boeck, de Italiaanse Levens, secundair opgedragen. Ferreris werd 

door Van Mander ook aangemerkt als liefhebber en bezitter van schilderkunst. Hij was 

volgens Karel van Mander zelf kundig op het gebied van de schilderkunst, aangezien hij als 

amateur (“… als selfs constigh oeffenaer by lust …”) lessen had gekregen van Antonie Mor 

en van Pieter en Frans Pourbus.170 Bartholomeus Ferreris bezat volgens Van Mander in zijn 

kabinet of kunstkamer niet de minste werken. Hij noemde werken van Lucas van Leyden, 

Quinten Massijs, Hans Holbein, Michiel Janz van Miereveldt en Cornelis van Haarlem en  

noteerde daarnaast dat ook Goltzius’ slapende Danae uit 1603, “… op eenen grooten doeck 

als t'leven …” bij Ferreris te vinden was. Terwijl niet zeker is aan wie de opdracht van de 

Italiaanse Levens oorspronkelijk gericht was en waarom voor deze secundaire opdracht de 

keuze viel op Ferreris, kan diens interesse voor vernieuwende, op Italiaanse modellen gerichte 

schilderkunst als van Goltzius een aanbeveling geweest zijn.171 Bartholomeus Ferreris dreef 

waarschijnlijk samen met zijn zwager Jan Franchoys de Susio de Leidse Bank van Lening, 

een onderneming die overigens in 1607 uitdraaide op een faillissement.172 

 De laatste twee delen van het Schilder-boeck werden opgedragen aan de Amsterdammers 

Gideon Fallet en Cornelis Ketel. Beiden traden ook op in de Nederduytsche Helicon: Cornelis 

Ketel in actieve zin als auteur van nieuwsjaargedichten voor het jaar 1600 en van 

verschillende sonetten, waarvan er één handelde over Gideon Fallet.173 In tegenstelling tot de 

andere ontvangers van opdrachten, werden Fallet en Ketel in het Schilder-boeck niet 

aangemerkt als bezitters van schilderkunst. Datzelfde gold ook voor Jan Matthijsz. Ban en 

Cornelis Gerritsz. Vlasman aan wie de Nederlandse Levens opgedragen waren. Zij werden 

                                                 
168 Van Mander 1604, 217r; 223v; 259v; 279r; 297v. 
169 Vgl. Orenstein 1996, pp. 12-13.  
170 Van Mander 1604, 92v. 
171 Vgl. Sluijter 2006; Amsterdam - New York - Toledo 2003-2004. Een prent van Jan Saenredam naar Lucas van 

Leyden van ca. 1600, vermeldde Bartholomeus Ferreris ook als liefhebber van kunst aan wie de prent werd 

opgedragen; vgl. Hollstein 1980, dl. 23, nr. 20, p. 21. 
172 Miedema 1994-1999, dl. 3, pp. 23-24. 
173 Nederduytschen Helicon 1610, pp. 209-211. 
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wel aangemerkt als Haarlemse liefhebbers van de schilderkunst, maar enig werk in hun bezit 

kwam niet ter sprake. Van Mander noemde wel dat Ban jaren in Rome had gewoond, Napels 

en andere steden had bezocht en de reisgezel was geweest van Goltzius toen deze in Italië 

reisde.174 Wellicht was dit de voornaamste reden om Ban en diens zwager Vlasman te vereren 

met een opdracht. Het opdragen van de verschillende delen van het Schilder-boeck was een 

passende literaire vorm van verering, die in de tekst van de Levens een nadere toepassing 

kreeg. Daar werden opdrachtgevers, handelaren en bezitters van kunst veelvuldig vermeld. 

Voor de Italiaanse Levens zou dit betekenen dat Van Mander graag opnam welke 

kunstliefhebber werk bezat van Italiaanse schilders, om daarmee zowel het belang van die 

kunstenaars als de stimulans die uitging van die aandacht voor de schilderkunst aan de lezer 

over te brengen. 

 

Ghevoedstert uyt enen borst 

Het streven naar educatie en socialisatie, het vastleggen van een eigen geschiedenis verwoord 

in de eigen taal, gekoppeld aan het streven naar de promotie en consolidatie van de eigen 

groep in de Noord-Nederlandse samenleving: al deze onderwerpen waren aangeraakt nog 

voordat de lezer de hoofdteksten van het Schilder-boeck tot zich had kunnen nemen. De 

vaardigheid waarmee dergelijke onderwerpen aan de orde werden gesteld, maakte duidelijk 

dat de auteur beduidend meer was dan een schilder met de bescheiden wens een bijdrage te 

leveren aan een eventueel corpus van werkplaatsliteratuur. Niet voor niets werd Van Mander 

in de lofdichten van het Schilder-boeck, maar ook in de Epitaphien en in de Nederduytschen 

Helicon nadrukkelijk gewaardeerd als dubbeltalent. Dat talent werd daar besproken vanuit het 

idee van de rol van Karel van Mander als vernieuwer, vanuit de gedachte van de ontwikkeling 

van zijn schrijverschap door kennis van antieke literatuur en vanuit een idee over de 

veronderstelde relevantie van literaire teksten voor schilders. In de Nederduytschen Helicon 

waren dichterschap en schilderkunst omschreven als soortgelijke vakken, een verwantschap 

die werd voorgesteld als een familiair verband. Zustervakken waren het, “… ghevoedstert uyt 

enen borst ...” en steunend op het gemeenschappelijke principe van de nabootsing of 

mimesis.175 In de Epitaphien was in een aantal bijdragen een poging gedaan om te duiden wat 

de betekenis was van Karel van Manders activiteiten als dichter voor de schilderkunst. Het 

was in de eerder genoemde samenspraak van de Leidse schoolmeester Jasper Bernaerts (“Ick 

haet bedroch”) dat de legendarische dichter Orpheus en schilder Parrhasius bespraken dat Van 

                                                 
174 Van Mander 1604, 197v. 
175 Weststeijn 2008, p. 245. 
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Mander moest worden gewaardeerd om zijn rol als vernieuwer en als onderwijzer van deze 

vernieuwingen. Voor Orpheus stond centraal dat schrijvers en dichters waren onderwezen 

door Van Manders vertalingen van Vergilius en Ovidius, terwijl Parrhasius de aangewezen 

figuur was om uit te leggen hoezeer die vertalingen van belang waren voor schilders: 

 

“Och Orpheu/ ick en can niet langer ooc verswijgen 

T’proffijt groot dat ick plach door sijne arbeyt crijghen 

Altijt hy besich was/ altijt wat nieus hy vondt/  

Seer behulpsaem voor die sich der Schilderconst verstondt. 

Als ic had mijn pinceel genat slechts inden Mander 

Mijn werck behaelde prijs/ end’ginck te boven ander: 

Want twas soo Sin-rijck schoon/ met levendich verstandt 

T’scheen segge[n] sijn bediet/ end’wijsen met der handt.”176  

 

Het was de onderlinge band van de zustervakken die hen ook vooruit hielp. Schilderkunst was 

vol van betekenis en inzichten, ofwel “sin-rijck schoon”, dankzij de literaire verwijzingen die 

er in gelegd konden worden. Voor deze bewering kon Bernaerts zich beroepen op uitspraken 

van de jong gestorvene zelf. In 1597 verscheen een van Karel van Manders eerste vertalingen 

van een klassiek werk, een bundel die hij had opgedragen aan Hendrick Goltzius. Het werk 

bevatte de uit het Frans vertaalde herdersdichten van Vergilius, Bucolica en Georgica, dat is 

de Ossen-stal en Landt-werck P. Vergilii Maronis.177 Aan een exemplaar van de bundel werd 

achterin een extra katern met verzen toegevoegd waarin Karel van Mander bevriende 

literatoren aanspoorde antieke dichters te vertalen:  

 

“Wie dichten zal voor hy heeft gaen doorploegen 

Goe dichters oudt, sijn doen is kinder spel. 

Den schilder sal al dicks t’vergrijp oock snel 

Hem onbesocht, hier in te wesen, wroeghen.”178 

 

Nadrukkelijker kon hij het bijna niet zeggen. Wie ging dichten zonder eerst de oude dichters 

te doorploegen diens werk bleef kinderspel, terwijl ook de schilder die aan het werk ging 

zonder kennis van die klassieke oudheid daarvan spijt zou krijgen.179 Daarom had Van 

                                                 
176 Epitaphien 1609, p. 34: 
177 Van Mander 1597. 
178 Hermans 1996, p. 74, pp. 69-75. Het exemplaar bevindt zich in de UB, Gent. 
179 Hermans 1996, pp. 69, 74. 
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Mander ook in het eerste sonnet van de bundel gewezen op dat nut van klassieke literatuur 

voor de schilderkunst: 

 

“Doe ick wat schreef va[n] Schilder-const/ ic sach 

Voor Schilders nut/ Poeets gedicht te lese[n]: 

van Maro dan/ Poëten Prins ghepresen/ 

Nam ick wat voor te brenghen aen den dach.”180 

 

Hoe literatuur als bron voor schilderkunst kon dienen en haar bovendien van een gelaagde 

betekenis kon voorzien, toonde Van Mander als schilder ook zelf, zoals in zijn schilderij van 

een Arcadisch landschap met Melibeus die zijn beklag doet bij Tityrus uit 1596 (afb. 15).181  

 

 
15. Karel van Mander, Arcadisch landschap met Melibeus die zijn beklag doet bij Tityrus, 1596, olie op paneel, 

München, Wittelsbacher Ausgleichsfonds. 

 

De herderscène die hij hierin weergaf, ging terug op Vergilius’ Bucolica en Georgica en was 

gesitueerd in een traditioneel landschap met bosschages omzoomde landerijen en 

laaggebergte in het verschiet. Prominent in de voorgrond voegde Van Mander nogal 

ongebruikelijk een papegaai toe. In de Wtbeeldinghe werd de papegaai beschreven als een 

toonbeeld van welsprekendheid, hetgeen suggereerde dat de exotische vogel de kijker hier 

wellicht moest wijzen op de welsprekendheid van Vergilius of de herder Tityrus.182 Die 

welsprekendheid van de veelkleurige papegaai kon ook in verband worden gebracht met de 

                                                 
180 Van Mander 1597, p. A2r. 
181 Miedema 1994-1999, dl. 2, p. 107, P6. Het schilderij is uitgelegd als een uitwerking van Goltzius’ houtsnede, 

opgenomen in Karel van Manders Bucolica en Georgica; Leesberg 1991-1992; Van Mander 1597, p. A6v. 
182 Van Mander 1604, Wtbeeldinghe, 131v33-34. 
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schilderkunst zelf. De schilderkunst kon dan wel niet hardop spreken zoals de dichtkunst, 

maar ze had wel andere middelen tot haar beschikking. Ze bezat een arsenaal aan kleur om 

zich uit te drukken: welsprekendheid door veelkleurigheid dus. De toevoeging van de 

papegaai kon wijzen op dat verband tussen schilderkunst en poëzie, zelfs op schilderkunst als 

stomme poëzie, ofwel “ut pictura poesis.” Maar daarnaast wees dezelfde papegaai met zijn 

sterke snavel ook naar de noodzaak om goed door een harde bolster heen te knagen, om zo de 

leerzame kern te bereiken. Van Mander zou in de voorrede op de Wtlegghingh beschrijven 

hoe antieke literatuur allerlei wijsheden verkondigde in de vorm van vertellingen die niet 

altijd door iedereen werden begrepen.183 Critici werd verweten dat zij de harde bolster niet 

wisten te slechten om de voedzame kern te bereiken: “Soo qualick is hen het bolster-knaghen, 

wijl hun tanden, eer sy tot de voedtsame keeren quamen, stomp wierden, bekomen.” 184 Dat 

bereiken van die voedzame kern was evenzeer van belang voor de schilderkunst. Ook 

schilderkunst die van klassieke bronnen gebruikmaakte kon een leerzame kern of betekenis 

bevatten die alleen met enige moeite bereikt kon worden. Wat het Arcadische landschap 

aanging, in de Bucolica was Melibeus door oorlog van de vaderlandse akkers verdreven, 

terwijl Tityrus zijn rustige leven kon voortzetten.185 Meer dan als een voorstelling van een 

arcadisch landschap, kon met enige kennis van die literaire achtergrond de voorstelling 

zodoende worden gelezen als een Doperse kritiek op de onrust en ellende die oorlog met zich 

meebracht.186 

Hetzelfde principe van mimesis of nabootsing waardoor dichtkunst en schilderkunst met 

elkaar waren verbonden, was bepalend voor de vorming en opleiding van schrijver en 

schilder. Waar schilders voor de ontwikkeling van hun kunst afhankelijk waren van het 

imiteren van het werk van antieke en moderne voorgangers, daar gold iets dergelijks ook 

schrijvers. In de Epitaphien verdiende Van Mander de kwalificatie van Phoebus of Apollo, 

zowel vanwege zijn vertalingen van antieke literatuur als vanwege het Schilder-boeck. Tussen 

die twee bestond een duidelijke relatie, aangezien dichtkunst en schrijverschap zwaar 

steunden op de principes van imitatie en emulatie. Antieke literatuur leverde de voorbeelden 

                                                 
183 Spies wees op het succes van de allegorische interpretatie van de Metamorfosen. Ze verwees naar de Franse 

vertaling van Berthlémy Aneau (1557): de fabels werden daar gezien als verhullingen van historische, 

natuurfilosofische en morele waarheden. Die verhullingen werden voorgesteld als de bolster die men moet 

kraken om bij de voedzame kern te komen. Speis wees ook op de Nederlandse vertaling van Johannes Florianus 

(ed. 1566), waar de vergelijking werd gemaakt met de schors waaronder een profijtelijke bloem verborgen ligt. 

Degene met een scherp verstand kan die gemakkelijk doorbijten. Ook Coornhert gebruikte in twee uitgaven over 

de retorica dezelfde beeldspraak van de bolsters en kern; Spies 1991, pp. 231-232; Sluijter 1986, p. 314. 
184 Van Mander 1604, Wtlegghinghe, 2v-4r. 
185 Van Mander 1597, p. *, 1-3. 
186 Vgl. Thijs 2004. 
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die de moderne dichter vertaalde, imiteerde en trachtte te overtreffen. Dat vertalen vormde in 

de late zestiende- en de zeventiende eeuw een stellig onderdeel in de ontwikkeling van het 

schrijverschap, via het pad van translatio, imitatio en aemulatio. Bij wijze van oefening 

diende de schrijver eerst te vertalen, vervolgens werd het voorbeeld op eigen wijze 

geïmiteerd, om daarna dat geïmiteerde voorbeeld te overtreffen. Die globale indeling werd in 

de praktijk wellicht niet altijd op de letter nagevolgd, maar het levert wel een bruikbaar model 

voor Karel van Manders poëticale productie en de plaats daarin van het Schilder-boeck.187 

Diens vertalingen van Vergilius en Ovidius waren bijvoorbeeld overwegend bestemd voor 

publicatie en in die zin dus niet alleen oefenvertalingen, maar ze verschenen daarentegen niet 

allemaal meteen in druk.188 Het Schilder-boeck vertegenwoordigde een volgende stap in het 

schrijversschap, zelfs in haar opzet en uitwerking. Het boek was deels gebaseerd op de 

translatio van antieke en moderne literatuur. Waar Plinius’ Naturalis Historia diende als basis 

voor de levens van antieke schilders en de Metamorfosen van Ovidius ten grondslag lag aan 

de Wtlegghinghe en Wtbeeldinghe, daar vormden de Vite de’ più eccellenti pittori, scultori ed 

architettori van Giorgio Vasari de basis voor de Italiaanse Levens. Tegelijkertijd was sprake 

van een inhoudelijke imitatio van die biografieën en kon het boek als geheel worden opgevat 

als een bewuste poging tot aemulatio van al deze voorbeelden. Het vertalen, bewerken en 

samenvoegen van al die verschillende soorten teksten, voorzien van een grondige 

inhoudelijke inleiding in de vorm van de Grondt was de ambitieuze inventie waarmee Karel 

van Mander zijn literaire voorbeelden overtrof. Al met al was hij als schrijver en als schilder 

vanaf circa 1597 en daarna op het niveau dat hij kon reflecteren over zijn eigen vakgebied(en) 

en hij die reflecties op gelaagde wijze in tekst en beeld tot uitdrukking kon brengen. 

Beschouwd vanuit de ontwikkeling van zijn schrijverschap en de complexiteit van de opzet en 

inhoud van de tekst was het aannemelijk dat hij geen aanstalten maakte tot het schrijven van 

het Schilder-boeck voordat hij zijn pen had gescherpt, zijn vertalingen van klassieke literatuur 

had afgerond en zijn autoriteit als schilder en schrijver had gevonden.189 Als schrijver, 

rederijker en schilder beschikte Van Mander al over een aanzienlijke bagage, een breed en 

                                                 
187 Vgl. Jansen 2005, pp. 185-197.   
188 Wat dat aanging beschreef Charles van Wijckhuys in de Epitaphien de pogingen om ongepubliceerd werk van 

Karel van Mander na diens dood van zijn weduwe los te krijgen; Epitaphien 1609, pp. 51-52. Naast vele 

heruitgaven verschenen postuum inderdaad twee nieuwe publicaties, de Olijf-bergh (Van Mander 1609) en De 

eerste 12. boecken, van de Ilyadas (Van Mander 1611); Van Mander 1609; Van Mander 1611. Het eerste bevatte 

voorin een woord van waarschuwing aan de lezer, dat deed vermoeden dat het manuscript werkelijk uit Van 

Manders nalatenschap afkomstig was en in ieder geval niet publicatierijp was achtergelaten: “Den goethertigen 

Leser sal believen (so hy hier erghens eenige fauten vindt) den Drukker te ontschuldighen, die het selve uyt seer 

haestigh ende claddigh schrift des Dichters heeft moeten drucken.”; Van Mander 1609, *1 (UB-UvA: UBM 405 

G 24). 
189 Vgl. Waterschoot 2005. 
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hulpvaardig netwerk en over uitgewerkte opvattingen over zijn dubbele vakgebied, toen hij 

aanving met het schrijven van de Italiaanse Levens en de overige delen van het Schilder-

boeck. 

 

Italië: plaatsen van herinnering? 

De vaststelling van de plaats van het Schilder-boeck binnen Karel van Manders literaire 

productie is voor de Italiaanse Levens interessant, aangezien het tekstdeel graag in verband is 

gebracht met Karel van Manders eigen verblijf in Italië tussen 1573-1577. In de Epitaphien 

werd Van Manders jeugdige reislust slechts summier besproken. Degene die het onderwerp 

wel kort aan de orde stelde was Anthonie Smijters, een uit Antwerpen afkomstige Franse 

schoolmeester en rederijker te Amsterdam (“God en niet meer”). Smijters bracht Karel van 

Manders reizen in verband met diens kennelijke wens kunst te localiseren en haar geheimen 

in zijn boek te kunnen openbaren: 

 

“Ist Mander niet gheweest? die Roomen heeft doorvaren, 

Veel landen en steden doorreyst, om te bespien 

Waer Const te vinden was? Op dat hy ’t mochte bien 

Aen elck: en het secreet in sijn boeck t’openbaren.”190 

 

Over de reis van Karel van Mander naar Rome en omstreken, meldde het Levensbericht dat 

hij een jongeman was toen hij naar het Zuiden vertrok. Van Mander had zijn opleiding 

gevolgd aan de parochieschool in Tielt, hij leerde daarna bij een Franse schoolmeester in 

Gent, doorliep een korte leertijd als schilder bij Lucas de Heere en vervolgens bij Pieter 

Vlerick. Na hierna enkele jaren thuis in Meulebeke te hebben gewoond, vertrok hij naar 

Italië.191 Het was waarschijnlijk in de laatste maanden van 1573 dat hij op weg ging via een 

route die door Duitsland liep, langs Keulen en de Rijn volgend.192 Volgens het Levensbericht 

                                                 
190 Epitaphien 1609, p. 41. 
191 Waterschoot 1983a, p. 4, n. 7; Miedema 1973, dl. 2, p. 629-630; Van Mander 1618, R3rb01-02. Noë 

suggereerde dat de leertijd bij Vlerick de oorsprong was van Van Mander wens een reis naar Italië te maken, ook 

al was een Italiaanse reis ter afronding van de leertijd voor schilders al vrij gebruikelijk; Noë 1954, p.  6. 

Volgens het Levensbericht kreeg hij in 1574 van zijn ouders toestemming om naar Rome te reizen; Van Mander 

1618, R3vb08-11; Miedema 1994-1999, dl. 1, pp. 16-17; Miedema 1994-1999, dl. 2, p. 50. Over Van Manders 

motieven om naar Rome te reizen, Miedema 1994-1999, dl. 2, pp. 48-49. Het jaartal 1574 berustte hier 

waarschijnlijk op een vergissing. In de titel van het laatste Italiaanse leven sprak Van Mander van “Van 

verscheyden Schilders die in mijnen tijdt te Room waren, tusschen Ao. 1573 en 1577”; Van Mander 1604, 

192v1-195r40,  291v15. 
192 Vaes meende dat Van Mander aan het begin van de zomer van 1573 uit Meulebeke moet zijn vertrokken, 

omdat de Alpen in andere seizoenen te gevaarlijk en daardoor onbegaanbaar waren. Volgens Montaigne was het 

klimaat juist heel mild en uitermate geschikt om gemakkelijk en comfortabel te reizen, toen hij in oktober 1580 

de Alpen bereisde. Elders is ook te vinden dat reizen over de Alpen in het late najaar niet onmogelijk was. Philip 
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reisde hij in gezelschap van “… eenighe ionghe edel-lieden.”193 Via welke bergpas Van 

Mander Italië bereikte is onbekend, maar zelf schreef hij via Zwitserland de Alpen te zijn 

“overgeclommen”.194 In dat geval zou hij Italië vanuit het Noordwesten naderen, om 

vervolgens via Milaan verder zuidwaarts te trekken.195 Hoe zijn route in Italië liep en welke 

plaatsen hij daar bezocht, is onbekend. Waarschijnlijk verliep zijn weg vanaf Milaan via 

Piacenza en mogelijk Cremona, Parma, Modena en Bologna, waarna hij de Apennijnen 

overtrok om tegen het einde van 1573 in Florence te arriveren.196 Na Florence moet hij Rome 

hebben bereikt, waarschijnlijk zijn voornaamste reisdoel.197 In Rome bracht hij de meeste tijd 

door en vandaar bezocht hij verschillende plaatsen.198 Er is weinig bekend over het werk dat 

hij in Italië vervaardigde. Gezien zijn leeftijd, zijn nog beperkte ervaring en zijn kring van 

Italiaanse collega’s zoals die naar voren kwam in één van de Italiaanse hoofdstukken, zal hij 

vooral als anonieme schilder zijn opgegaan in grotere schilder-équippes. Dergelijke équippes 

stonden onder leiding van een hoofdaannemer die het werk verdeelde, waarbij vele handen 

werden ingezet voor de uitvoering van grotere decoratieprogramma’s.199 Eén van de weinige 

Italiaanse opdrachten waarvan bekend is dat Van Mander eraan meewerkte, was de decoratie 

 

                                                                                                                                                         
Rubens schreef op 13 december 1601 vanuit Padua aan zijn broer Peter Paul Rubens, dat hij vijftien dagen eerder 

in Italië is aangekomen, waarbij ze gehaast door de Alpen trokken om nog over sneeuwvrije wegen te kunnen 

reizen; Vaes 1931a, p. 217; Montaigne 1992, p. 95; Huemer 1996, p. 34. In de Grondt noemde Van Mander het 

reizen via Frankrijk onveilig en beval hij aan via Duitsland te gaan. De route via Frankrijk werd pas veiliger na 

het verdrag van Vervins in 1598; Van Mander 1604, 7r, 73a-e; Vaes 1931a, pp. 217-18, n. 5; Cohen-Willner 

2002. 
193 Van Mander 1618, R3vb17-19. 
194 Van Mander 1604, 7r73c-d. 
195 De twee waarschijnlijke routes door Zwitserland zijn via Zürich over de Sint Gotthard-pas naar Bellinzona, 

Lugano en Milaan, of de meer populaire route over de Via Mala langs Zürich, Chur, Tsusis en de Splügen naar 

Como en vervolgens naar Milaan. De eerste route was in de zeventiende eeuw minder gangbaar; Frank-Van 

Westrienen 1983, p. 115; Amsterdam 2001; Cohen-Willner 2002. 
196 Het oversteken van de Po, Arno en Tiber en ook de Trebbia, een klein riviertje dat mondt in de Po nabij 

Piacenza, werd door Van Mander in de Grondt genoemd. Dit maakte een oversteek via de Brennerpas ook 

waarschijnlijk; Miedema 1994-1999, dl. 2, p. 51; Van Mander 1604, 7v76e. 
197 Wellicht zelfs vanwege het aanstaande jubeljaar 1575; Miedema 1994-1999, dl. 2, p. 48. 
198 Van Mander 1618, S1ra14-15; Miedema 1994-1999, dl. 1, pp. 22-23. Noë beschreef wat Van Mander in 

Rome gezien kon hebben; Noë 1954, pp. 43-110. 
199 Volgens het Levensbericht werkte Van Mander in Rome via een kennis voor een kardinaal:  “... ende was te 

Romen Carels goede kennisse gheweest in een Cardinaels hof/ daer Karel weleer gheschildert en hem somwijlen een 

teeckeninghe of yet anders gheschoncken hadde ...”. Dit vormde in de literatuur aanleiding voor allerlei suggesties. 

Gesuggereerd is dat hij door bemiddeling van Spranger assisteerde bij de decoratie van het palazzo Farnese in 

Caprarola, via Matteo da Lecce kon hij toegang hebben gehad tot werk in de Villa Altemps in Frascati, Marco da 

Faenza introduceerde hem mogelijk op de werkplaats van de Trinità dei Monti en ook kon hij in het palazzo 

Firenze onder leiding van Jacopo Zucchi hebben geschilderd, de laatste decoraties die niet eens door hem werden 

besproken. Over het algemeen konden deze suggesties niet worden gestaafd. In een enkel geval kon de 

onjuistheid bewezen worden, zoals bij La Retirata. In dat paleisje waar Cornelis Witte, een broer van Pieter 

Witte werkzaam was, kon Van Mander niet gewerkt hebben aangezien pas rond 1577 met de bouw ervan was 

begonnen, dus toen Van Mander alweer uit Italië vertrokken was; Van Mander 1618, S1ra49-b01; Miedema 1994-

1999, dl. I, p. 22-23; Noë 1954, p. 32; Dacos 1964, pp. 70-71; Sapori 1990, p. 13.  
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16. Ondermeer Karel van Mander en collega’s, De Franse koning verdedigt de moord op de Hugenoten in het 

parlement, 1574, wandschildering in fresco, Palazzo Spada, Terni. 

 

van een zaal in het Palazzo Spada te Terni in 1574 (afb. 16).200 Die wandschilderingen waren 

gemodelleerd naar het voorbeeld van Giorgio Vasari die in de Sala Regia van het Vatikaans 

paleis de gebeurtenissen rond de Bartholomeus Nacht, of de moord op Admiraal de Coligny 

en andere vooraanstaande Hugenoten had verbeeld. Ook daar leek het aandeel van Karel van 

Mander overigens niet erg groot te zijn geweest. Zijn latere plan om eventueel vanuit Rome 

nog door te reizen naar Malta waar men op zoek was naar schilders die inzetbaar waren in 

grootschalige decoratieprogramma’s, liet hij naar eigen zeggen varen. In het voorjaar van 

1577 vertrok Karel van Mander uit Rome en verliet hij Italië.201 Volgens het Levensbericht en 

                                                 
200 Sapori 2007; Leesberg 1993-1994, p. 18; Sapori 1990; Reznicek 1989, pp. 11-14; Miedema 1994-1999, dl. 2, 

pp. 52- 53. 
201 Vaes en Noë meenden dat Van Mander in de zomer van 1576 Rome verliet om terug te reizen naar de 

Nederlanden, aangezien hij noch dood van Sabbatini in augustus 1576, noch de opdracht in november van 
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zijn eigen opmerkingen daarover in het leven van Spranger, werkte hij nog in Krems en 

daarna in Wenen, waar hij begin april 1577 assisteerde bij de decoratie van een triomfboog 

voor de blijde intocht van Karel V.202 Vervolgens zou hij via de Donau en de Rijn terugreizen 

naar het Noorden.203 Na zijn terugkeer uit Italië verbleef hij enkele jaren in Kortrijk en 

Brugge, waarna hij vervolgens in 1583 zou uitwijken naar Haarlem vanwege oorlogsdreiging, 

pest en mogelijk religieuze vervolging.204 

In die summiere vermeldingen over zijn tijd in Italië, heeft een passage in de biografie 

die Van Mander wijdde aan Giorgio Vasari voor de nodige verwarring gezorgd. In die 

passage werd bescheven hoe Vasari nog kort voor zijn dood werkzaam was aan de decoratie 

van de koepel van de Florentijnse dom (afb. 17).205 Volgens Van Mander was het zelfs het 

Laatste Oordeel in die koepeldecoratie, waaraan Vasari ondanks zijn hoge leeftijd en nog kort 

voor zijn dood `s avonds laat bij kaarslicht werkte.206 Vasari deed dat voor de eer, zo 

benadrukte Van Mander, want voor het geld hoefde hij het kennelijk niet meer te doen.207 

Ogenschijnlijk tekende Van Mander die episode uit eerste hand op, want ze kwam ter sprake 

in verband met zijn contact met de in Italië woonachtige Pieter Witte: de lokaal als Pietro 

Candido bekende Nederlander Vasari bij zijn werkzaamheden assisteerde.208 Het is goed 

mogelijk dat Karel van Mander de koepeldecoraties in Florence zag op doorreis naar Rome en 

mogelijk ook introduceerde Pieter Witte hem daar. Toch zou Karel van Mander zich wel sterk 

in het jaartal vergissen. Hij meende Giorgio Vasari in 1577 aan het werk te hebben gezien, 

namelijk kort vóór diens overlijden dat Van Mander in 1578 plaatste. In werkelijkheid was 

Vasari echter al eind juni 1574 gestorven en indien Van Mander de koepeldecoraties de 

nijvere Vasari in Florence aan het werk zag, dan viel die gebeurtenis niet in 1577 te 

plaatsten.209 Ondanks die evidente vergissing had de korte vermelding wel verder strekkende 

                                                                                                                                                         
datzelfde jaar voor de decoratie van de Sala del Concistorio aan Girolamo Muziano vermeldde; Vaes 1931a, p. 

222; Noë 1954, p. 31; Miedema wees er al op dat Van Mander in zijn vermeldingen verre van volledig was; 

Miedema 1994-1999, dl. 2, p. 55. 
202 Van Mander 1618, R4ra12-19; Miedema 1994-1999, dl. 2, pp. 55-56. 
203 Van Mander 1604, 8r81a-82h. Elders vermeldde hij in het raadhuis van Nuremberg een portret van Dürer in 

handen te hebben gehad; Van Mander 1604, 209v02; Cohen-Willner 2002, over de reden dat Van Mander Venetië 

niet bezocht. 
204 Miedema 1973, dl. 2, p. 301. 
205 Vasari kreeg in 1570 de officiële opdracht voor de decoratie van de cupola. Vanaf dat moment zal hij met het 

vervaardigen van voorstudies zijn begonnen, hoewel hij niet altijd in Florence aanwezig was. Vanaf februari 

1572 werkte hij ook aan de decoratie van de Sala Regia in het Vatikaans paleis. Pas na het overlijden van Pius V 

op 1 mei 1572 vertrok Vasari naar Florence, waar Lorenzo Sabatini in de tussentijd voor hem de steigerbouw en 

wellicht ook andere voorbereidingen had begeleid. Op 11 juni 1572 werden de steigers ingewijd; Acidini 

Luchinat 1998, p. 239, 241. 
206 Van Mander 1604, 184v43-185r06. 
207 Van Mander 1604, 184v43-185r06. 
208 Acidini Luchinat 1998, p. 246. 
209 Cohen-Willner 2002. 
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kunsthistorische gevolgen. De speculatieve ontmoeting tussen de jonge Karel van Mander en 

zijn veel oudere vakbroeder Giorgio Vasari zou zich als vaststaand feit in het collectieve 

kunsthistorische geheugen verankeren. In Florence, misschien zelfs onder de koepel van de 

Dom, zou Van Mander het idee hebben opgedaan voor het schrijven van een eigen soort 

Vite.210 Vervolgens zou zijn verblijf in Italië hem volop de gelegenheid hebben geboden om 

Vasari’s tekst te verifiëren en gegevens te verzamelen voor het schrijven van zijn Italiaanse 

Levens. Als vroegmoderne tourist zou hij rondkijkend notities hebben gemaakt van hetgeen 

hem in die Italiaanse kunst aansprak, om daar vervolgens zijn eigen tekst op te baseren.211 De 

suggestie dat in de vermeende ontmoeting met Vasari de conceptie van het Schilder-boeck 

besloten lag, was wellicht te aantrekkelijk om te negeren. Toch maakte de genoemde 

vergissing in de datering van Vasari’s werkzaamheden in Florence eerder iets anders 

duidelijk, namelijk dat Van Mander zich maar slecht op zijn geheugen kon verlaten waar het 

zijn Italiaanse tijd betrof. 

Opmerkingen die expliciet kunnen onderbouwen dat Van Mander zich in de Italiaanse 

Levens op zijn eigen ervaringen en waarnemingen baseerde, zijn verreweg in de minderheid. 

Slechts in de levens van Baldassare Peruzzi, Polidoro da Caravaggio en Michelangelo, voegde 

hij nadrukkelijk op basis van eígen waarnemingen gegevens toe aan de tekst. In het leven van 

Peruzzi vertelde Van Mander hoe hij met “een langh riet” de door Peruzzi geschilderde 

grisailles in de Villa Farnesina aftastte, om zich ervan te gewissen dat deze waren geschilderd 

en niet in stucco werden uitgevoerd.212 In het leven van Polidoro herinnerde hij zich dat de 

meeste van diens sgrafitto’s op gevels van paleizen in Rome al in zijn tijd waren vergaan en 

memoreerde hij een door Polidoro met landschappen gedecoreerde badkamer ofwel 

“badstoofken”, die hij had bewonderd in een paleis bij het Capitool.213 En in het leven van 

Michelangelo beschreef hij met een lange trap te zijn geklommen naar een gang “met yseren 

leningen”, bovenin bij het Laatste Oordeel.214 In diezelfde biografie gaf hij aan zelf in de 

wijngaard van ene heer Bandini bij de Montecavallo, een Pietà van Michelangelo te hebben 

                                                 
210 Noë noteerde dat uit Van Manders woorden niet was af te leiden of hij Vasari persoonlijk ontmoette. Ze 

achtte het echter niet onwaarschijnlijk dat Pieter de Witte hem bij Vasari introduceerde. Ze meende ook dat Van 

Mander “… reeds tijdens zijn verblijf in Rome begonnen [moet] zijn met het verzamelen van notities over zijn 

Italiaanse tijdgenoten, al of niet bewust in navolging van Vasari’s oeuvre”; Noë 1954, pp. 29-30. 
211 Bijvoorbeeld Luijten in: Amsterdam-New York-Toledo 2003-2004, p. 125: “Een onderdeel van Karel van 

Manders Schilder-boeck uit 1604 waren de levens van Italiaanse schilders. Hij volgde daarin gedetailleerd de 

tekst van de Vite van zijn grote voorbeeld Giorgio Vasari in de editie van 1568, maar voegde ook een aantal 

levens met allerhande Vasari onbekende bijzonderheden toe. Die had Van Mander al bijeengebracht tijdens zijn 

eigen verblijf in Italië …”.  
212 Van Mander 1604, 122r36-38. 
213 Van Mander 1604, 129r22-25. 
214 Van Mander 1604, 170v12-17. 
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gezien.215 Dat die spaarzame toevoegingen juist de “klassieke” Italiaanse kunstenaars 

betroffen was waarschijnlijk niet voor niets. Als jonge schilder zal Karel van Mander hebben 

rondgekeken naar hetgeen de moderne, grote meesters reflecterend op het antieke verleden 

hadden gemaakt.216 Echter, hoe persoonlijk ook geformuleerd, in deze aanvullingen leek Van 

Mander zich juist niet te kunnen baseren op in Italië gemaakte notities. De bewoordingen 

waarin hij zijn spaarzame herinneringen noteerde, verraden juist enige aarzeling, zoals in het 

leven van Polidoro: 

 

“En my ghedenckt ghesien te hebben onder ’t Capitolium in een Paleys een 

heymelijck verwelft Badstoofken, dat van hem seer aerdigh gedaen was met 

Landtschapkens, waer in quamen ruwijnkens en boomen, seer werckelijck 

gehandelt met ander fraeyicheyt van figuerkens en anders.”217 

 

Waarna hij vervolgens Vasari gebruikte, om uit te leggen dat Polidoro zo’n goede 

landschapsschilder was. De indruk die ontstaat is dat Karel van Mander voor zijn Italiaanse 

Levens Vasari bewerkte en daarbij een enkele keer iets tegenkwam dat een herinnering opriep 

aan hetgeen hij zelf had gezien.218 En waar Vasari ophield en zijn enigszins beperkte 

herinnering hem in de steek liet, daar was hij afhankelijk van andere bronnen. In de 

biografieën die hij niet aan Vasari ontleende en die tegen het einde van de Italiaanse Levens 

waren opgenomen, speelden zijn eigen herinneringen een wat grotere rol, hoofdzakelijk in het 

hoofdstuk Van verscheyden Italiaensche Schilders die in mijnen tijdt te Room waren, tusschen 

Ao. 1573. en 1577. Korte terzijdes als “so my voor-staet”, zoals in de bespreking van 

Giovanni del Borgo en Giovanni Alberti, maakten duidelijk dat hij ook in dat laatste 

hoofdstuk geen hulp had van reeds gemaakte aantekeningen en hij diep in zijn geheugen 

moest graven om gegevens op te diepen. De informatie die hij gaf was daardoor zeer 

incompleet, zodat maar liefst zesentwintig schilders in dat ene hoofdstuk besproken konden 

worden, waaronder meesters als Girolamo Muziano, Lorenzo Sabatini, Rafaellino da Reggio 

en de broers Giovanni en Cherubino Alberti. De meest basale biografische gegevens 

ontbraken daarbij en ook de opsomming van werken was zeer rudimentair. Van Mander was 

zich bovendien zeer bewust van die hiaten, zoals bijvoorbeeld bleek uit de toevoeging aan de 

korte passage over ene Guidonio: 

                                                 
215 Van Mander 1604, 171r. 
216 Vgl. Hall 1999. 
217 Van Mander 1604, 129r. 
218 Vgl. Miedema 1984a, p.  14; Noë 1954, p. 59. 
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“Doch en weet ick geen werck van hem tot getuyghnis zijner Consten besonder te 

wijsen …”.219 

 

Bovendien zal blijken dat hij zelfs in dat meest “persoonlijke” van alle Italiaanse 

hoofdstukken prenten beschreef omdat hij geen specifieke werken wist te noemen, terwijl hij 

daarnaast namen bleek te zijn vergeten van schilders die eens zijn naaste collega’s waren.220  

Niet voor niets noteerde Karel van Mander openhartig: 

 

“Van ander veel meer en weet ick niet sonders veel te schrijven. Eenige heb icker 

gekent der welcker namen ick hebbe vergeten, al heb ick wel in hun geselschap 

ghewrocht …”.221 

 

De genoemde vergissing in het jaartal waarin hij Florence bezocht en Vasari overleed, stond 

dan ook niet op zichzelf. Er waren meer van dergelijke vergissingen en vooral zoals duidelijk 

zal worden talrijke omissies in hetgeen Karel van Mander over Italiaanse schilders wist te 

vermelden. Had hij tijdens zijn Italiaanse verblijf aantekeningen gemaakt voor zijn boek, dan 

had dit een schat aan gegevens opgeleverd die hij nu echter moesten ontberen. Het telkens 

weer ontbreken van cruciale gegevens lijkt juist een duidelijk indicatie dat hij pas veel later 

materiaal ging verzamelen. Voor zijn vertrek naar Italië had hij wellicht gehoord van Giorgio 

Vasari en diens boek over schilders, een werk waarnaar volgens Domenicus Lampsonius veel 

“… galant’ uomini di que’ paesi …” reikhalzend uitzagen.222 Er lijkt echter geen enkele 

aanwijzing te zijn dat hem al in Italië het schrijven van een eigen soort Vite voor ogen stond 

en hij daarmee al actief een aanvang maakte. Gezien zijn jeugdige leeftijd en zijn beginnende 

professionele ontwikkeling was dit ook nauwelijks te verwachten. In 1574 stond de toen 

zesentwintigjarige Karel van Mander nog vrijwel aan het begin van zijn carrière, met 

nauwelijks de gelaagde kennis en ervaring als schilder en schrijver om een groot project als 

het Schilder-boeck aan te vangen. Toen hij dat eenmaal wel deed, decennia later en al lang 

                                                 
219 Van Mander 1604, 193v36-37. 
220 De beschrijving van het werk van Muziano lijkt sterk terug te gaan op een prent; vgl. Van Mander 1604, 

192v07-15, 192v26-35. Van de schilders Girolamo Sicciolante da Sermoneta, Antonio Tempesta, Battista 

Fontana, Ventura Salimbeni, een anonieme Sienese schilder en Andrea Boscoli weet Van Mander niet veel meer 

te noemen dan de prenten die zij zelf naar hun eigen werk maakten of die zij lieten snijden door Pieter de Jode. 

Van Mander heeft deze schilders daarom ook helemaal aan het einde van het hoofdstuk besproken, waarbij hij 

zich verontschuldigde dat hij daarmee zijn eigen chronologische bespreking doorkruiste; Van Mander 1604, 

195r03-18, 195r22-24. Van Mander schrijft: “Daer was oock nock in mijnenn tijdt te Room, die ick in’t eerste 

hadde moghen verhalen …”; Van Mander 1604, 195r03-04. 
221 Van Mander 1604, 194v36-39. 
222 Vasari 1568, III, p. ; Noë 1954, p. 215; Miedema 1994-1999, dl. 2, p. 173. 
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terug in de Nederlanden, leek hij zoals hierna uitvoeriger zal blijken, dan ook van heel andere 

bronnen afhankelijk te zijn geweest dan zijn eigen ervaringen.  

 

 

17. Giorgio Vasari, Federico Zuccaro en assistenten, Decoratie van de koepel van de Dom met het Laatste 

Oordeel, 1568-1579, wandschildering a fresco en a secco, Florence, Santa Maria del Fiore. 

 

Het begin van het Schilder-boeck en de Italiaanse Levens 

Indien Karel van Mander zijn Italiaanse verblijf niet actief benutte voor het verzamelen van 

gegevens over Italiaanse schilders, wanneer deed hij dat dan wel? Vanaf welk moment werkte 

hij aan de Italiaanse Levens en aan de overige delen van het Schilder-boeck? Het beeld van de 

nijvere auteur/schilder die al reizend, observerend en schrijvend hoogstpersoonlijk zijn 

materiaal verzamelde, opstelde of op basis van die ervaringen samenstelde, moet definitief 

bijgesteld worden. Dat laatste geldt overigens niet alleen voor Karel van Mander. In welke mate 

Giorgio Vasari voor zijn Vite de’ più eccellenti pittori, scultori ed architettori gebruikt maakte 

of volledig afhankelijk was van de diensten van anderen voor het verzamelen van materiaal en 

deels zelfs het schrijven van de Vite, is nog onderwerp van discussie. Duidelijk is wel dat 
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verschillende personen, zoals bijvoorbeeld de historicus en filoloog Vincenzo Borghini, een rol 

van betekenis speelden in de ontstaansgeschiedenis van de Vite de’ più eccellenti pittori, 

scultori ed architettori.223 In vergelijking met Van Mander was Giorgio Vasari, zeker toen hij 

aanving met het schrijven van de Vite, een schrijvende schilder die in het beoefenen van 

“andermans vak” de nodige steun ontving van zijn omgeving.224 Maar tegen hetgeen over de 

ontstaansgeschiedenis van de Vite bekend is, steekt de feitelijke informatie over het begin van 

het Schilder-boeck en de Italiaanse Levens nog pover af. Wellicht is dit deels terug te voeren op 

het feit dat Van Mander zeer actief was als rederijker. Waar Giorgio Vasari een schrijvende 

schilder was, daar was Karel van Mander voor een groot deel van zijn loopbaan, een 

schilderende schrijver. Hij posteerde zich als auteur van het Schilder-boeck weliswaar 

nadrukkelijk als schilder die over zijn eigen vak en zijn vakgenoten schreef. Toen hij aan het 

Schilder-boeck begon, beschikte hij echter al over veel meer literaire ervaring dan Vasari toen 

deze met de Vite aanving. In het verloop van zijn schrijverschap was voor Van Mander het 

Schilder-boeck de natuurlijke volgende stap op het literaire pad dat hij al veel eerder was 

ingeslagen.225 In het voorwoord van één van zijn vroege uitgaven van vertaalde klassieke 

literatuur, de reeds genoemde Bucolica en Georgica uit 1597, gaf hij aan op dat moment al over 

schilderkunst schreef.226 Daarmee zou hij hebben gedoeld op het eerste deel van het Schilder-

boeck, de Grondt.227 Hieruit valt echter niet af te leiden dar hij toen ook al aan de eerste twee 

biografische delen - de antieke Levens en de Italiaanse Levens – bezig was.228 

                                                 
223 Rubin 1995, pp. 107-114, pp. 190-197, pp. 215-230; Hope 2014; Williams 2014. 
224 Annibale Caro las een deel van de Vite voor deze werden gepubliceerd en feliciteerde Vasari in een brief van 

15 december 1547 met het feit dat hij “… ne la professione altrui …” zulk mooi en nuttig werk had verricht; 

Rubin 1995, p. 148. 
225 Van Mander 1618, R3rb16-18; Miedema 1994-1999, dl. 1, pp. 14-15. Volgens het Levensbericht was hij 

aansluitend op zijn leertijd als schilder in de eerste plaats werkzaam als schrijver. Hij zou in die tijd diverse 

Bijbelse toneelstukken hebben geschreven en van verschillende Vlaamse rederijkerskamers uitnodigingen 

ontvangen voor rederijkerswedstrijden waarbij hij vaak in de prijzen viel; Van Mander 1618, R3rb18-R3vb08; 

Miedema 1994-1999, dl. 1, pp. 16-17. Ongetwijfeld was het hier ook de intentie Van Mander neer te zetten als 

landjonker, die niet hoefde te werken voor zijn brood; Miedema 1994-1999, dl. 2, pp. 47-48. Van die vroege 

literaqire productie is weinig overgeleverd. Drie gedichten zijn opgenomen in Van Mander 1605. Daaronder het 

vers waarmee Karel van Mander in 1573 zou hebben geschreven ten afscheid van zijn familie bij zijn vertrek 

naar Italië. 
226 Van Mander 1597, p. A2r:  “Doe ic wat schreef van Schilder-const/ ick sach, Voor Schilders nut/ Poeets 

gedicht te lesen...”. 
227 Miedema gaf een overzicht van de discussie ten aanzien van de datering van de Grondt, met een samenvatting 

van alle argumenten. Hij concludeerde dat Van Mander zich in 1596 of 1597 bezig hield met het schrijven over 

schilderkunst, waarbij in 1597 een deel van de Grondt was geschreven. Dat schrijven ging door tot na 1600, 

maar niet aan een stuk door en met veel latere invoegingen. Miedema achtte het waarschijnlijk dat het geheel pas 

werd voltooid in 1603, toen waarschijnlijk ook de marginale noten  werden toegevoegd. Het zwaartepunt in het 

ontstaan van de Grondt plaatste hij vanwege stilistische redenen echter dichter bij 1596-1597 dan bij 1600-1603; 

Miedema 1973, dl. 2, pp. 311-314. 
228 Noë meende op basis van die opmerking dat de Grondt in 1597 al grotendeels in voorlopige vorm was 

geschreven en verbond daaraan dat Van Mander ook al werkte aan de eerste twee biografische delen - de antieke 
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Wat zijn poëticale loopbaan betreft, in 1596 verscheen zijn korte lofdicht op Haarlem: t’ Stadt 

Haerlems Beeldt, in welck men speurt met lesen haer oudtheyt, aerdt, ghedaent’ en heerlijck 

wesen. Vervolgens kwam met de Bucolica en Georgica een gestage stroom uitgaven op 

gang.229 In 1598 verscheen Dat hooghe liedt Salomo, tracterende van Christ, ende syne 

bruydt de ghemeynte, terwijl Van Mander rond die tijd ook zal hebben gewerkt aan een 

vertaling van de Ilias, die pas in 1611 verscheen.230 

 

 

18. Karel van Mander, De grootmoedigheid van Scipio, 1600, olie op paneel, Amsterdam, Rijksmuseum. 

 

 

In 1599 volgde De harpe, oft Des herten snarenspel. Inhoudende veel stichtelijcke 

liedekens.231 Terwijl in 1601 weliswaar nog een heruitgave verscheen van Dat hooghe liedt 

Salomo,  publiceerde Van Mander vanaf 1599 voorlopig echter geen nieuwe werken.232 Pas in 

1603 verschenen de eerste delen van het Schilder-boeck. Hij bleef overigens naast zijn 

literaire productie steeds actief als schilder, tekenaar en prentontwerper. Het jaar 1600 

vertoonde daarbij in kwantitatief en kwalitatief opzicht een duidelijke piek in overgeleverde 

                                                                                                                                                         
Levens en de Italiaanse Levens – omdat deze tekstdelen ook 1603 als publicatiedatum hadden; Noë 1954, pp. 

213-214, 226-227. 
229 STCN; Miedema 1972; Van Mander 1597. 
230 Van Mander 1598; Van Mander 1611. 
231 Van Mander 1599. 
232 Gelegenheidspoëzie schreef hij nog wel, zoals de nieuwjaarsgedichten voor het jaar 1600, opgenomen in de  

Nederduytschen Helicon. 
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schilderijenproductie (afb. 18).233 Juist tussen 1599 en 1603 kan Van Mander zich hebben 

bezig gehouden met het voorbereiden, schrijven en begeleiden van een groot deel van zijn 

“magnum opus.” De eerste delen daarvan – Grondt, antieke en Italiaanse Levens – werden 

dus in 1603 gedrukt, terwijl de andere delen – Nederlandse Levens, Wtlegghinghe en 

Wtbeeldinghe – in 1604 het licht zagen. Wellicht dat de hoofdmoot van het schrijven van het 

Schilder-boeck en daarmee van de Italiaanse Levens in die jaren direkt voor 1603 zijn beslag 

kreeg. Na publicatie van het Schilder-boeck verscheen in 1605 weer een nieuwe liedbundel, 

De gulden harpe, die overigens deels op ouder werk terugging.234 Wellicht had Van Mander 

zijn stroom publicaties en zijn beeldend werk onverminderd willen voortzetten, ware het niet 

dat hij in september 1606 overleed. 

De piek van het schrijven van het Schilder-boeck lag dus mogelijk tussen 1599 en 1604. 

Het schrijven aan de Italiaanse Levens zal hij waarschijnlijk op zijn laatst in augustus 1603 

hebben afgesloten. Karel van Mander ondertekende in ieder geval de opdracht van de 

Italiaanse Levens aan Bartholomeus Ferreris met 31 augustus 1603.235 Nieuwe gegevens nam 

hij tot het laatste moment op, maar niet aanwijsbaar nog ná augustus 1603. Het einde van het 

meest actuele hoofdstuk van dit tekstdeel - T’leven van noch ander Italiaensche Schilders die 

teghenwoordigh te Room zijn – bevat waarschijnlijk de laatst opgenomen berichten. Hij 

noemde daar dat enkele niet nader genoemde schilders kennelijk opdracht hadden gekregen 

voor enkele altaarstukken in de Sint Pieter te Rome, werken die bestemd waren voor de 

zogenaamde “navi piccoli”: 

 

“Daer zijn oock van dit Jaer te Room ghecomen twee Schilders, een van Siena, en een 

van Florencen en een Vrouw die men seght oock wel schildert. Dese souden in S. 

                                                 
233 In 1600 vervaardigde hij onder meer de Slechtheid van de mens voor de zondvloed en de bouw van de ark 

door Noach (Frankfurt, Städelsches Kunstinstitut) en de Kindermoord in Bethlehem (Sint Petersburg, Hermitage) 

en de Grootmoedigheid van Scipio; Leesberg 1993-1994, pp. 46, 49-50, nr. 1, 13, 24; Miedema 1994-1999, dl. 2, 

pp. 110-112, P15, P16, P17. Uit 1601 is nog één schilderij bekend is en uit 1602 minstens twee schilderijen, 

vervolgens is voor de twee jaar daarna geen enkel gedateerd schilderij overgeleverd. 1601: De opwekking van 

Eutychus door de heilige Paulus in Troas (Bückeburg, Fürstliche Schlossverwaltung). 1602: De dans rond het 

gouden kalf  (Haarlem, Frans Hals Museum), Feest van Venus (Sint Petersburg, Hermitage), Laatste avondmaal, 

Berlijn, Kunsthandel Leo Spik); Leesberg betwijfelt de authenticiteit van zowel het schilderij in Bückeburg als 

het werk in Berlijn (het laatste m.i. terecht); Leesberg 1993-1994, p. 53; Miedema 1994-1999, dl. 2, pp. 112-113, 

P19-P22. Ook gedateerde prenten en tekeningen uit die jaren zijn uiterst schaars. Uit 1603 is slechts één 

gedateerde prent bekend, een Musicerende man en vrouw, maar de toeschrijving is twijfelachtig; Ploos van 

Amstel/Josi 1821, nr. 52; Valentiner 1930, p. 111, nr. 107, afb. 36; Hollstein 1949-2010, dl. 11, nr. 168, p. 165; 

Miedema 1994-1999, dl. 2, p. 163, E143. 
234 Van Mander 1605. 
235 Van Mander 1604, 72 [92]r33-34. 
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Pieters Kerck (soo men seght) elck een stuck van Olyverwe maken: Watter van 

comen wil, dat sal den tijdt leeren.”236 

 

Veel bijzonderheden wist hij hierover niet te melden, “… van dit Jaer …” duidde 

waarschijnlijk op 1603, het publicatiejaar van de Italiaanse Levens, maar verder dan het 

geslacht en de herkomst van deze schilders kwam hij niet.  Hij kon de namen niet noemen van 

Francesco Vanni uit Siena en Domenico Passignano uit Florence, schilders die tussen 1602 en 

1603 aan grote altaarstukken op leisteen werkten van respectievelijk de Val van Simon Magus 

en de Kruisiging van de heilige Petrus. De vrouw die Van Mander niet bij naam wist te 

noemen – ook schilder, maar hij reserveerde die term voor haar mannelijke vakbroeders – was 

Lavinia Fontana. Zij zou zich in 1604 in Rome vestigen naar aanleiding van een prestigieuze 

opdracht voor de San Paolo fuori le Mura, maar algemeen wordt aangenomen dat zij al in 

1603 naar Rome kwam om die opdracht te verkrijgen.237 Van haar is geen altaarstuk voor de 

Sint Pieter bekend, noch werd zij eerder in verband gebracht met deze felbegeerde 

commissies. 

De opdrachten van bijna alle tekstdelen van het Schilder-boeck kregen een ondertekening 

met plaats en datum, waardoor een waarschijnlijke werkvolgorde wordt gesuggereerd. Karel 

van Mander ondertekende de opdracht van de Grondt op 3 juni 1603, de opdracht van de 

antieke Levens op 8 juni 1603 en de Italiaanse Levens werd dus ondertekend op 31 augustus 

1603. De opdracht van de Wtlegghinghe is van 14 maart 1604, de opdracht van de 

Wtbeeldinghe aan Cornelis Ketel kreeg als enige geen datum mee. Het waren tenslotte de 

Nederlandse Levens die waarschijnlijk als laatste werden afgesloten, die opdracht was 

ondertekend op 28 juli 1604. Waar de opdracht van dat tekstdeel in Amsterdam was 

ondertekend, daar waren alle andere tot en met de Wtlegginghe ondertekend “…op't huys te 

Sevenbergh …” te Heemskerk.238 Waarschijnlijk was Van Mander ergens tussen half maart en 

eind juli 1604 naar Amsterdam verhuisd, maar in Heemkerk op het buitenverblijf dat 

tegenwoordig bekend is als huis Marquette, verbleef hij tenminste een jaar.239 Hij schreef aan 

het Schilder-boeck, schilderde er enkele werken en ontving volgens zijn biograaf gasten in 

grootse stijl: 

                                                 
236 Van Mander 1604, 191v07-11. 
237 Murphy 1996, pp. 285-287; Murphy 2003, pp. 195-196; zie ook, Hoofdstuk 5, pp. 407-408. 
238 Van Mander 1604, *3v, 59v, 92v, 197v, *2v, 123v. 
239 Van Mander 1618, S3ra50-Srb06; Miedema 1994-1999, dl. 1, pp. 30-31. Volgens de biograaf woonde Van 

Mander vanaf juni 1604 te Amsterdam in een huis bij de Montelbaanstoren, tegenover de Waal: “… daer de 

schepen verwinteren.” Vervolgens verhuisde hij naar een huis bij de “… uylenburgs brugghe …”, om 

uiteindelijk in mei 1606 te eindigen “… op de Utrechtsche Steygher, in een vande Stadts-gasthuysen. No. 24”, 

nu het Rokin; Miedema 1994-1999, dl. 2, p. 87. 
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“Daar nooden hy eenighe zyner voornaemste vrinden/ oock eenighe beminners/ en 

liefhebbers/ die hy ter eeren een Spel ghemaeckt hadde/ dat hy door zyn 

leerelinghen/ op het binnen Casteel/ haer lieden ten luste liet speelen/ den ingangh 

en voor poorte was behanghen met groene kruyden/ en kranssen daer in gevlochten/ 

daer was oock een aerdich ingheslingert/ palletten/ pinceelen/ mael-stocken/ en 

andere Schilder-werck-tuych/ op de maniere van Festone, en andere Italiaensche 

outheden/ vercierdt met vier-werck/ en schut-ghevaert/ heel vreemdt te sien voor de 

gheene die noyt buytens lants zyn gheweest.”240 

 

Een dergelijk verblijf was in overeenstemming met het klassieke voorbeeld van de dichter die 

zich op het land terugtrok om zich aan de dagelijkse beslommeringen van het stadsleven te 

onttrekken. Ook een heersende pestepidemie zal het aantrekkelijk hebben gemaakt om in 

1602 Haarlem te ontvluchten.241 Een andere, meer praktische aanleiding voor een verblijf in 

de Noord-Hollandse campagna is echter dat huis Sevenbergh precies tussen Haarlem en 

Alkmaar in lag, slechts op zo’n kleine 20 kilometer van die laatste stad waar de drukker van 

het Schilder-boeck, Jacob de Meester, zich had gevestigd.242 Van Mander was nauw 

betrokken bij het drukproces van het Schilder-boeck.243 Een langdurig verblijf op Sevenbergh 

bood hem niet alleen de mogelijkheid om het schrijven van het Schilder-boeck te voltooien, 

maar ook om op slechts een uur reizen van Alkmaar het ingewikkelde drukproces van het 

omvangrijke boek op de voet te volgen en zich daar actief mee te bemoeien. 

In Haarlem en Heemskerk schreef Van Mander aan de Italiaanse Levens en de overige 

delen van het Schilder-boeck. Dat was het resultaat van literaire activiteiten die pas tegen het 

einde van de zestiende eeuw tot volle wasdom kwamen. Niet een ontmoeting met Giorgio 

Vasari vervulde daarin een rol van betekenis, maar de kennismaking met een boek. Het was 

Van Manders grondige kennis van dat boek, Vasari’s Vite, die ervoor zorgde dat zijn eigen 

naam niet ook opging in een “… doncker graf der verghetenheyt …”.244 Met het Schilder-

boeck poogde hij verschillende literaire voorbeelden te emuleren, waartussen Giorgio Vasari’s 

Vite de’ più eccellenti pittori, scultori ed architettori een bijzondere plaats innam. Voor de 

Italiaanse Levens wees Karel van Mander die Vite zelf aan als de bron waarop het merendeel 

van de biografieën van Italiaanse schilders terugging.245 Het lijkt bovendien aannemelijk dat 

                                                 
240 Van Mander 1618, S3ra34-50; Miedema 1994-1999, 1, pp. 30-31; Over Marquette, Miedema 1994-1999, dl. 

2, p. 86. 
241 Miedema 1994-1999, dl. 2, p. 85-86. 
242 Van Diepen 1990, pp. 117-121. 
243 Waterschoot 1983b, pp. 276-280, 285. 
244 Van Mander 1604, 195r. 
245 Van Mander 1604, 198r37-198v01. 
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Vasari’s werk een voorbeeldfunctie bezat voor het Schilder-boeck als geheel. Zowel voor de 

fysieke verschrijning, de opbouw als voor de inhoud leken die Vite in veel opzichten een 

vertrekpunt te bieden voor Van Manders eigen bespiegelingen over schilderkunst. De 

titelpagina’s waren beiden gevat in een architecturale omlijsting voorzien van allegorische 

figuren.246 Die architecturale ereboog verschafte ook voor de Vite de toegang tot de titels van 

de boeken en de namen van de respectievelijke auteurs (afb. 19). Beide auteurs presenteerden 

zich als vakgenoot van de schilders die zij beschreven en beiden rekenden het nut en vermaak 

van schilders en “schilderconst beminders” tot hun doelstellingen. Waar Vasari architectuur, 

beeldhouwkunst en schilderkunst tezamen beschreef, daar beperkte Van Mander zich in 

hoofdzaak tot de schilderkunst. Beiden schetsten een geschiedenis van de (schilder)kunst aan 

de hand van biografieën. Ze beschreven die geschiedenis chronologisch en lieten de 

wedergeboorte van de schilderkunst beginnen in Italië. Van Mander spiegelde zich bovendien 

aan Vasari’s rol van chroniqueur van het verleden. Door de namen van overleden schilders te 

bewaren en het verleden van de schilderkunst te beschrijven werd de toekomst van de 

schilderkunst veilig gesteld. Van Manders keuze om in hoofdzaak levens van schilders te 

bespreken, zorgde ervoor dat de historische lijn van de ontwikkeling van de schilderkunst bij 

hem nog beter te volgen zou zijn dan bij Vasari.247 Net als Vasari gaf Van Mander aan de 

wederopstanding van de (schilder)kunst te zullen tonen. Hij wenste daarbij dat de namen en 

roem van de kunstenaars die hij beschreef eeuwig zouden voortleven. Zijn eigen rol daarin 

was duidelijk, hij had – zoals hij in het openingsvers van de Italiaanse Levens noteerde – de 

tong gevonden om te spreken en de pen om te schrijven.248 Beide auteurs droegen hun werk 

op aan liefhebbers van schilderkunst en daarmee aan (potentiële) opdrachtgevers of kopers 

van schilderkunst. In beide gevallen richtte de auteur de opdracht dus tot liefhebbers die een 

rol speelden of wellicht konden spelen in de ontwikkeling van de schilderkunst. 

 

                                                 
246 Ook hiervoor, hoofdstuk 1, pp. 36-37; Miedema 1973, dl. 2, pp. 103-8; Reznicek 1975, pp. 108; Warnke 

1977. 
247 Zie ook Miedema 1984a, pp. 17, 56-58. Overigens meende Miedema 1984a, p. 58: “Van Manders 

geschiedenis is niet de ontwikkeling van een abstract gegeven dat Kunst heet, noch van een soort genietbaarheid 

in schilderijen die men verzamelt; het is een reeks biografieën van mensen wier inventie een van hun 

belangrijkste eigenschappen is.” 
248 Van Mander 1604, 91v. 
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19. Giorgio Vasari, Le vite de’ piu eccellenti pittori (…), Florence 1568, Amsterdam, Bijzondere Collecties van 

de Universiteit van Amsterdam. 

 

Vasari gaf de lezer een heldere afbakening van zijn onderwerp. Al diegenen die zich hadden 

bekwaamd in de drie meest excellente kunsten, te weten de schilderkunst, beeldhouwkunst en 

architectuur wilde hij chronologisch aan de orde laten komen, vanaf Cimabue tot aan het 

heden. Nadrukkelijk stelde hij antieke schilders niet te zullen behandelen, tenzij ze direct 

verband hielden met de levens die hij beschreef. Hij meende dat over deze antieke schilders 

niets meer te vertellen was dan al te lezen viel bij zoveel andere en eerdere schrijvers. Bij Van 

Mander kreeg de antieke schilderkunst en daarmee de antieke oorsprong van de schilderkunst 

veel meer expliciete aandacht. Hij beschreef de levens van antieke schilders in een apart 

tekstdeel, in een bewerking van de belangrijkste klassieke auteurs over dat onderwerp. Door 

ook dat eerste “begin” van de schilderkunst op deze manier te tonen, presenteerde Van 

Mander de levens van de schilders in hun onderlinge samenhang, aanvangend bij de antieke 

schilders die aan het begin van de ontwikkeling van de schilderkunst stonden. Die 

ontwikkeling die Van Mander indirect in de verzamelde biografieën beschreef, ving bij hem 

aan in de klassieke oudheid, waarna ze na een periode van verval opnieuw tot bloei kwam in 
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Italië. Deze historische boog was bewust groter dan door Vasari werd beschreven en ze was, 

zoals zal blijken, nadrukkelijk gericht op het beschrijven van een ontwikkeling. Bovendien 

was dit in het Schilder-boeck veel beter te volgen, daar Van Mander zich in hoofdzaak 

beperkte tot de schilderkunst en architectuur en beeldhouwkunst een andere, zoals zal blijken 

meer dienstbare, rol werd toebedeeld.249 En waar Vasari vooral in de eerste editie van de Vite 

onder de indruk was van de onherroepelijke neergang van de kunst, daar zou Karel van 

Mander dat pessimisme achterwege laten. Bij hem zou de ontwikkeling van de schilderkunst 

zich in stijgende lijn voortzetten. De verhoging van de status van de schilderkunst in de 

Nederlanden was dan ook nog niet bereikt. Hoe dit alles in de samenstelling van de Italiaanse 

Levens tot uitdrukking kwam, welke keuzes Van Mander maakte en wat deze vertellen over 

zijn intenties met de tekst als geheel zal nu besproken worden. 

 

 

  

                                                 
249 Vgl. Miedema 1984a, p. 17. 
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         20. Giorgio Vasari, De schilderkunst, ca. 1560-1565, fresco, Florence, Casa Vasari. 
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2 
 

Het bewerken van de Vite en het ontstaan van de Italiaanse Levens 
 

 

 

De Vite dienden als exempel voor de structuur van het Schilder-boeck als geheel, maar voor 

de Italiaanse Levens vormde het boek niets minder dan een direkte bron. Karel van Mander 

wees daar ook zelf op: 

 

“T’is waer dat my aengaende d’Italiaensche Schilders, groote verlichtinghe is gheschiedt 

door de schriften van Vasari, den welcken heel breedt van zijn Landsluyden handelt: tot 

welck hem is een voordeel geweest den naem van den doorluchtigen Hertogh van 

Florencen, door wiens macht en aensien hy veel te weghe con brenghen.”250 

 

Het was correct wat hij hier schreef, Vasari had zijn collega schilders, beeldhouwers en 

architecten inderdaad heel uitvoerig beschreven. In wijdlopige biografieën beschouwde hij 

bovendien indirekt de ontwikkeling die de schilderkunst, beeldhouwkunst en architectuur in 

Italië vanaf de dertiende eeuw tot aan zijn eigen tijd doormaakten, met de nadruk op de rol die 

Florence en Toscane daarin vervulden. In de eerste editie van de Vite (1550) mondde die 

ontwikkeling uit in de artistieke prestaties van Michelangelo, de kunstenaar die uitblonk in 

alle drie de vakgebieden. De tweede editie van de Vite (1568) boodt ook contemporaine, nog 

levende schilders een plaats. Niet alleen Michelangelo bezat de absolute perfectie, ook andere 

terreinen van de kunst kenden min of meer hun eigen volmaaktheid.251 In beide edities van de 

Vite schuwde Vasari het beschrijven van negatieve voorbeelden niet. Zijn lezers kregen in 

deze kunstenaarsbiografieën goede en slechte kunst, maar ook correct en moreel verwerpelijk 

gedrag opgediend, waarbij Vasari telkens duidelijk zijn mening te kennen gaf.   

De Italiaanse Levens waren geen vertaling van de Vite. Van Mander gebruikte de Vite als 

bron voor zijn biografieën van Italiaanse schilders, een compendium van levens dat hij 

incorporeerde in het grotere geheel van het Schilder-boeck. Hij bewerkte de Vite kritisch en 

creëerde zo een nieuwe, coherente tekst. De beperkingen die hij zich bij het beschrijven van 

                                                 
250 Van Mander 1604, 198r37-198v01. 
251 Vasari, ed. Van Veen, dl. 1, p. 11. 
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Italiaanse kunstenaars oplegde waren groot. Zoals zal blijken nam hij slechts iets meer dan de 

helft van de 163 biografieën op die in de Vite te vinden waren. De levens van beeldhouwers 

en architecten - voor Vasari eveneens beoefenaars van disciplines waaraan het disegno ten 

grondslag lag – vielen af op een enkele uitzondering na. Maar ook in zijn behandeling van 

schilders was Van Mander selectief.252 Hij nam alleen die schilders op die hij van enig belang 

achtte, zelden nam hij hun biografieën intergraal over. Haast ieder leven werd ingekort, 

telkens selecteerde Van Mander wat hij over deze schilders en over hun werk wilde meedelen. 

Hij wijzigde op plaatsen de volgorde van de levens ten opzichte van elkaar of hij veranderde 

de tekstopbouw in de biografieën zelf. Zijn kritische bewerking hield ook in dat hij Vasari’s 

woorden eigenzinnig interpreteerde. Bovendien betekende het dat hij op basis van andere 

bronnen gegevens toevoegde. Aan het einde van dat proces van schiften, schrappen, schuiven 

en toevoegen kwam Karel van Mander uiteindelijk tot een tekstdeel van een gewenste 

omvang, dat beantwoordde aan zijn motieven en doelstellingen. Het resultaat was kortgezegd 

een veel compactere verzameling biografieën van schilders, die gezamelijk beschreven hoe de 

schilderkunst - na haar wedergeboorte in Florence - zich geleidelijk aan had verbeterd in heel 

Italië. Van Manders didactisch oogmerk was sterk en in tegenstelling tot Vasari’s Vite kwam 

de nadruk vooral, hoewel niet op alle terreinen exclusief, te liggen op het bieden van 

positieve, navolgenswaardige voorbeelden die betrekking hadden op zowel artisticiteit als 

moraliteit. De editie van de Vite die Van Mander gebruikte was de tweede van 1568. Daarin 

stond Vasari’s eigen biografie die in bewerkte vorm ook in de Italiaanse Levens werd 

opgenomen.253 Bovendien bevatte die uitgave de biografieën van contemporaine Italiaanse 

kunstenaars die na Michelangelo werkzaam waren, ongetwijfeld een aansporing om in zijn 

eigen boek eenzelfde mate van actualiteit na te streven. 

In dit hoofdstuk wordt aangevangen met de reconstructie van het verloop van dat 

bewerken van de Vite, daarnaast wordt een aanvang gemaakt met het interpreteren van die 

bewerking. Welke gegevens selecteerde Van Mander uit de Vite? Hoe voegde hij die tekst 

samen met hetgeen hij aan andere bronnen ontleende en welke andere bronnen waren dat? 

Hoe ordende hij het materiaal in de biografieën zelf en in welke volgorde behandelde hij de 

biografieën ten opzichte van elkaar? Wat zeggen al die keuzes over zijn selectiecriteria? De 

                                                 
252 Van Mander behandelde wel de architect Leon Battista Alberti en de beeldhouwers Giovan Francesco Rustici 

en Baccio Bandinelli. 
253 Aan deze editie ontleende Van Mander tevens gegevens voor de antieke Levens en de Nederlandse Levens. 

De editie van 1568 bevatte de brief van G.B. Adriani (1567) die Van Mander gebruikte voor de antieke Levens 

en daarnaast gegevens over Nederlandse schilders, die Vasari ontleende aan brieven van Lampsonius (1564) en 

Lamberd Lombard (1565); Greve 1903, pp. 49-50; Miedema 1984a, p. 2. Welk exemplaar Van Mander 

gebruikte en hoe hij dit bemachtigde is niet bekend. 
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antwoorden op deze en andere vragen die in de loop van de tekst naar voren komen, zullen 

verduidelijken wat Van Mander met de Italiaanse Levens aan zijn lezers wilde overbrengen, 

wat hij wilde meedelen over Italiaanse schilders en over het werk dat zij vervaardigden. 

Daarnaast kunnen ze inzichtelijk maken in hoeverre Van Mander belang hechtte aan de 

omstandigheden waaronder schilderkunst in Italië tot stand kwam en verhelderen welke lessen 

hij meende dat zijn lezers uit voorbeelden daarvan konden trekken. 

De methode die bij de reconstructie van Van Manders bewerkingstechniek wordt 

gevolgd, is die van de tekstvergelijking. In de eerste plaats zijn daarom de Italiaanse Levens 

minutieus vergeleken met de Vite. Door de teksten in hun geheel, woord voor woord en zin 

voor zin, naast elkaar te leggen, meende ik het beste te kunnen achterhalen waar ze met elkaar 

overeen komen en waar ze van elkaar verschillen.254 Stap voor stap wordt nagegaan hoe Van 

Mander zijn brontekst volgde, welke onderwerpen hij opnam, hoe hij deze besprak en vooral 

waar hij van zijn voorbeeld afweek. Vooraf zijn geen categorieën opgesteld om te turven of 

deze onderwerpen werden opgenomen. Dit zou niet alleen de kans hebben vergroot dat 

vooropgezette ideeën werden gevolgd, het zou ook betekend hebben dat daarmee de context 

verloren ging. Het ging er namelijk niet alleen om welke onderwerpen Van Mander 

selecteerde, maar ook waar hij die onderwerpen in de tekst besprak en hóe hij erover sprak, 

om zodoende een zo compleet mogelijk beeld te krijgen van zijn intenties met de tekst. Bij het 

noteren van de bevindingen worden de twee teksten in eerste instantie, dat wil zeggen voor 

wat betreft Van Manders bewerking van de parte prima, min of meer op de voet gevolgd. Dit 

was mogelijk omdat hij uit het eerste deel van de Vite relatief weinig overnam. Hiermee krijgt 

de lezer hopelijk meteen bij aanvang een duidelijke indruk van de keuzes waarvoor Van 

Mander zich gesteld zag en de oplossingen die hij selecteerde. Uit de andere tekstdelen nam 

hij aanmerkelijk meer materiaal op, zodat voor die delen vooral de belangrijkste kenmerken 

van de bewerking zijn beschreven. Toch is ook daar gevolgd hoe Van Mander de tekst van 

Vite doorliep en zijn de bevindingen bovendien telkens geïllustreerd met een groot aantal 

representatieve voorbeelden van Van Manders bewerkingstechniek. Hierbij is ook Van 

Manders woordgebruik betrokken, in het bijzonder voor de wijze waarop hij sommige 

begrippen interpreteerde en uit het Italiaans vertaalde.255 Zoals zal blijken is zijn woordkeuze 

dikwijls indicatief voor wat hem in Italiaanse schilderkunst interesseerde. Een woordelijke 

tekstvergelijking bleek ook nuttig om plaatsen aan het licht te brengen waar Van Mander zich 

niet op Vasari baseerde. Die plaatsen bleken talrijker dan in eerder onderzoek werd 

                                                 
254 Vgl. Grasman 1986, pp. 70-72. 
255 Taylor 2001-2002, p. 148. 
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vastgesteld.256 Voor de hoofdstukken die de periode ná 1568 behandelden en die in ieder 

geval zonder Vasari als bron werden geschreven, is ook naar Van Manders woordgebruik 

gekeken. Aan de hand van een doorzoekbaar digitaal bestand van het Schilder-boeck zijn 

zowel woordgebruik als de frequentie waarmee hij bepaalde woorden gebruikte onderzocht, 

op basis waarvan uitspraken te doen zijn over zijn bronnen.257 De passages die teruggaan op 

andere bronnen dan de Vite zijn dus nadrukkelijk bij het onderzoek betrokken. Door ze binnen 

de context van de rest van de Italiaanse Levens te beschouwen, is het beter mogelijk 

uitspraken te doen over Van Manders redenen om deze levensbeschrijvingen – soms niet meer 

dan schetsen van biografieën – aan zijn tekst toe te voegen. Kortom, Van Mander schreef zijn 

eigen biografieën van Italiaanse schilders. Hoe hij dat deed en waarom hij dat op deze manier 

deed wordt hier beschreven. 

 

Doelgroep en intenties met de tekst 

Voor een begrip van Van Manders keuzes bij het schrijven is het noodzakelijk te belichten 

voor wie en met welke intenties hij schreef.258 Meermalen deed hij hierover uitspraken in het 

Schilder-boeck. Op het titelblad noteerde hij dat de Grondt bestemd was voor de “leerlustighe 

Ieught”, de leerling schilder dus en dat hij het gehele Schilder-boeck schreef: “Alles dienstich 

en nut den schilders, Constbeminders en dichters, oock alle staten van menschen.” In de eerste 

plaats schreef hij dus voor schilders, kunstliefhebbers en dichters, maar uiteindelijk voor 

iedereen die zich voor schilderkunst interesseerde. Voor de Italiaanse Levens herhaalde hij 

die omschrijving van zijn doelgroep grotendeels: ook de titelpagina van de Italiaanse Levens 

meldde dat hij schreef voor schilders en liefhebbers van de schilderkunst.259 In de opdracht 

van de Italiaanse Levens aan de kunstliefhebber Bartholomeus Ferreris bleek Van Mander 

onder de eerste categorie niet zomaar de schilder, maar vooral weer de schildersleerling, de 

aankomende schilder, te verstaan.260 Over de hoofden van die schildersleerling heen kon Van 

Mander zich bovendien ook tot de kunstliefhebber richten, immers ook een leerling van de 

kunst. Het was een duidelijk omschreven groep lezers voor wie Van Mander schreef en hij  

                                                 
256 Miedema 1984a, pp. 127-136; Bijlage IV. 
257 De heer C. Klapwijk van de Digitale Bibliotheek Nederlandse Literatuur (DBNL) was zo genereus t.b.v. het 

onderzoek een Word-bestand van het Schilder-boeck beschikbaar te stellen, waarvoor mijn dank. Inmiddels is 

het Schilder-boeck op de website van DBNL doorzoekbaar; http://www.dbnl.org.   
258 Ook Miedema 1984a, pp. 6-7. 
259 Van Mander 1604, 91v: “Het Leven der Moderne oft dees-tijtsche doorluchtighe Italiaensche Schilders. 

Beginnende aen de ghene die d’Edel Schilder-const in dese leste Eeuwen weder als van der Doot verweckt oft 

herbaert en tot desen onsen tijdt in Italien hebben gheoeffent en tot meer en meer volcomenheyt gebracht, tot 

groot nut en vermaeck der Schilders en Schilder-const beminders.”; Zie ook Cohen-Willner 2014, pp. 357-360. 
260 Van Mander 1604, 92v10-11. 

http://www.dbnl.org/
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21. Jacob Matham naar Goltzius, Tabula Cebetis, 1592, gravure, Amsterdam, Rijksmuseum (detail). 

 

deed dat zoals hij zelf verklaarde dus in belangrijke mate vanuit een didactisch oogmerk. Dit 

bleek eveneens al uit de laatste strofen van de Grondt. Hij voerde daar de jonge 

schildersleerling mee naar de beschrijving van de schilderslevens en gaf alvast een 

welgemeend advies. De schilder moest niet aarzelen het pad van de deugd te volgen (afb. 21). 

Die weg kende een moeizaam begin maar zou leiden naar vreugde en voorspoed.261 Het was 

een topos dat Van Mander ook had opgevoerd aan het begin van de Grondt en het zou in 

diverse vormen terugkeren in de levensbeschrijvingen.262 De lezer kon in de 

                                                 
261 Van Mander 1604, 55r30h, 55r32a-g. 
262 Bijvoorbeeld in het leven van Vasari, Federico Zuccaro, Giuseppe Cesari; Van Mander 1604, 181r, 185r, 

187v-189r. 
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schildersbiografieën leerzame voorbeelden van aansprekend gedrag tegemoet zien, maar hij 

kondigde ook aan te verwachten dat de lezer al lezend zou leren schilderen: 

 

“Soo ghy in des Schilders Levens, en Gesten, 

Exempelen vinden sult, en (soo wy meenen) 

Lesende leeren schilderen met eenen.”263 

 

Heel absoluut kon dit niet opgevat worden, de schilder leerde in de eerste plaats schilderen in 

de dagelijkse praktijk van de werkplaats.264 Maar Van Mander lijkt wel te hebben gemeend 

dat leerproces voor de jonge schilder die al over de nodige basiskennis beschikte, te kunnen 

ondersteunen. De combinatie van leerzame, morele voorbeelden enerzijds en meer op de 

schilderspraktijk gerichte, schilderkunstige voorbeelden anderzijds was precies wat in de 

opdracht van de Italiaanse Levens aan Bartholomeus Ferreris werd genoemd als doelstelling 

voor het beschrijven van de levens van Italiaanse schilders. Daar noteerde Van Mander dat hij 

deze levens schreef: 

 

“... op dat het d'Aencomende Schilder-jeught diene tot een Lusthof, oft Boomgaert, om 

verscheyden nutte vruchten te plucken, tot wasdom, voedtsel, en vermaecklijcken lust: eerst, 

in veel plaetsen leerlijcke voorbeelden van alle deelen der Consten vindende: daer naer, de 

verscheyden conditien der Constenaers, die haer t'Aenmercken staen, om t'nutte goet te 

volghen, en t'schadighe quaet te schouwen.”265 

 

Tot lering (letterlijk: om de lezer te voeden en te doen groeien) en vermaak dus, waarbij 

vooral de nadruk leek te liggen op het nut voor de aankomende, jonge schilder. Het is nodig 

dat nut nader te bekijken, want het viel uiteen in twee categorieën. Het eerste nuttige aspect 

dat hij noemde was dat de tekst veel leerzame voorbeelden gaf van alle onderdelen van de 

schilderkunst zelf: de zogenaamde “... leerlijcke voorbeelden van alle deelen der Consten.”266 

Wat deze leerzame voorbeelden van alle onderdelen van de schilderkunst precies inhielden, 

beschreef hij hier niet nader. Toch mocht Van Mander wel verwachten dat de lezer begreep 

waar hij op doelde. Het ging namelijk om een fundamenteel concept dat hij reeds bij zijn 

lezers had geïntroduceerd in de Grondt, het tekstdeel waarmee het Schilder-boeck opende. In 

                                                 
263 Van Mander 1604, 55r32f-h. 
264 Miedema 1973, dl. 2, pp. 306-307. 
265 Van Mander 1604, 92v10-15. 
266 Mijn cursivering, SGW. 
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de voorrede tot de Grondt had Van Mander aangekondigd dat hij de beginselen, aard, 

gesteldheid en wezen van de schilderkunst uiteen wilde zetten voor jonge schilders:  

 

“Ick dan (so veel het zy) een Oeffenaer, en naevolgher deser soo loflijcker Const, welcke 

(hoe weerdigh) ick verhope my niet onweerdigh sal achten, dat ick haren gront, aerdt, 

ghestalt en wesen, haer vernuftighe lieve naevolghende Ieught (soo veel ick vermach) 

voordraghe, ghelijck ick heel willigh ghenegen ben ...”267  

 

Hij voelde zich mede tot die taak geroepen omdat op dat moment niemand anders de jonge 

aankomende schilder van zo’n tekst voorzag: 

 

“... te meer, dat ick niemant in onsen tijdt sagh, noch en vernam, soo treflijcke en 

ghenuechlijcke stoffe, tot nut der Const-liefdighe Ieught, by der handt nemen ...”268 

 

Daarbij plaatste hij zich in de traditie van antieke kunstenaars die eveneens de “... 

verborgenheden der const” te boek hadden gesteld:  

 

“... ghelijck my oock een stoute begeerte aenlockte, hier in te volghen den verr'-voorhenen 

grooten en seer blinckenden Apelles, Antigonus, Xenocrates, en ander, onse oude 

voorganghers, welcke (als ghehoort sal worden) in Boecken hebben vervaet, en schriftlijck 

(nae hun wetenschap) alle de verborghentheden der Const, den jonge Schilders voor oogen 

ghestelt, en gheopenbaert.”269 

 

Hij voegde daar aan toe hoezeer het van belang was dat hij als schilder over schilderkunst 

schreef. Iemand die het vak niet van binnenuit kende had immers waarschijnlijk niet alle 

eigenheden van de schilderkunst goed begrepen: 

 

“Yemandt spraeck-condigher hadde moghen dit veel schoon-taliger en constiger te weghe 

brenghen: doch waer te besorghen, indien hy self geen Schilder en waer, dat hy in onse 

dinghen, en eyghenschappen, hem dickwils soude hebben verloopen ...”270 

 

Na nogmaals herhaald te hebben dat niemand anders op dat moment iets voor de jeugd 

schreef, verklaarde Van Mander zich er enkele jaren mee bezig te hebben gehouden.271 Hierna 

                                                 
267 Van Mander 1604, *4v11-15. 
268 Van Mander 1604, *4v15-17. 
269 Van Mander 1604, *4v17-22. 
270 Van Mander 1604, *4v22-26. 
271 Van Mander 1604, *4v31-34. 
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verantwoordde hij zich voor het feit dat hij dat tekstdeel in het Vlaams in rijmvorm had 

opgesteld: rijm lag de jeugd nu eenmaal beter en het maakte het ook gemakkelijker om de 

tekst uit het hoofd te leren en te onthouden.272 Na een uitvoerige uiteenzetting over 

verschillende rijmvormen en een rechtvaardiging van zijn keuze, hernam Van Mander zich en 

richtte hij het woord opnieuw tot de jonge schilder die hij immers niet wilde leren dichten, 

maar schilderen.273 Daarom attendeerde hij hen op de leerzame onderdelen, ofwel: 

 

“... d'onderwijsighe deelen, die ick in desen mijnen Schilder-consten gront, oft gantschen 

Schilder-boeck, hen voor ooghen stelle oft voordraghe. Ick verhope dat sy geen cleen 

voordeel oft nut daer door deelachtigh sullen worden.”274 

 

Deze “onderwijsighe deelen” waren dus leerzame onderdelen die Van Mander in de Grondt 

en de rest van het Schilder-boeck behandelde en waarmee hij hoopte de leergierige jonge 

schilder een dienst te bewijzen. Het werd vervolgens direkt duidelijk dat voor Van Mander 

deze “onderwijsighe deelen” synoniem waren aan de deelen der Consten die we in de 

opdracht van de Italiaanse Levens tegenkwamen. Van Mander vervolgde zijn betoog namelijk 

met een advies aan de jonge kunstenaar om zich eerst toe te leggen op het belangrijkste 

leerzame onderdeel van de kunst - ofwel het “besonderste deel der Consten” - namelijk het 

weergeven van de menselijke figuur:  

 

“Soo bespreeck ick, datse onvertsaeghdlijck toetreden, en aengrijpen voor eerst het 

besonderste deel der Consten, te weten, een Menschlijck beeldt te leeren stellen, oock 

eyndlijck alle ander omstandighe deelen t'omhelsen, oft immers als Natuere en Geest anders 

niet willen toelaten, eenigh besonder deel, om daer in uytnemende te moghen worden: want 

het niet daeghlijcx gheschiet, dat een alleen alles vermagh, leeren, begrijpen, oft in alles 

uytnemende worden can.”275 

 

Een schilder kon zich dit of andere onderdelen van de kunst eigen maken of - indien hem de 

aard en talent daarvoor ontbrak - één onderdeel uitkiezen en zich daarop toeleggen. De ene 

schilder blonk uit in het ene onderdeel, de volgende schilder in het andere en het kwam nu 

                                                 
272 Van Mander 1604, *4v34-36. 
273 Van Mander 1604, *5v15-16. 
274 Van Mander 1604, *5v25-28. 
275 Van Mander 1604, *5v31-38. Miedema vertaalde “besonderste” met: “het meest specifieke”. Dit lijkt wat te 

voorzichtig. Het WNT geeft geen vertaling voor “besonderste”, maar vertaalt “besonder” met 1. afzonderlijk, 

goed te onderscheiden en met 2. bijzonder, buitengewoon. Van Mander lijkt het woord vooral te hebben gebruikt 

in de betekenis van het meest bijzondere of buitengewone, zoals Van Mander 1604, 172v5, 187r43, 209r24, 

225v07, 226v14, 233v14, 236r25, 237v18. Die interpretatie strookt bovendien met het belang dat Van Mander 

hechtte aan de uitbeelding van de menselijke figuur. 
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eenmaal niet vaak voor dat een kunstenaar in alle aspecten van de schilderkunst excelleerde. 

Van Mander illustreerde dit met een opsomming van allerlei deelen der Consten die antieke 

schilders beheersten, een opsomming die ik hier geheel opneem omdat ze aantoont hoe 

buitengewoon divers die verschillende categorieën waren: 

 

“Want Apollodorus leyde sonderlingh toe op de schoonheyt. Zeuxis maeckte te groote 

hoofden: maer was goet Fruyt-schilder. Eumarus ghewende hem alles te doen nae t'leven. 

Protogenes con eerst maer scheepkens schilderen. Apelles was in alles gracelijck. Parasius, 

goet van omtreck. Demon, vol inventien. Tymanthes, verstandigh: in zijn werck was altijts 

eenighen verborghen sin oft meyninghe. Pamphilus was gheleert. Nicomachus, veerdigh. 

Athenion, diepsinnigh. Nicophanes, net en suyver, Amulius, schoon van verwen. Pausias, 

fraey van kinderen, en bloemen. Asclepiodorus, goet van mate, oft proportie. Amphyon, van 

ordineren. Serapio, fraey in't groote. Pyreicus, in't cleen. Anthiphilus, in cleen, en groot. 

Dionisius con alleen Menschen beelden schilderen. Euphranor, alles. Nicias, beesten, 

besonder Honden. Nicophanes, copieren, en was suyver in zijn werck. Mechopanes, te rouw 

in zijn verwen. Nealces, fraey van uytbeeldinghe. Aristides, van affecten. Clesides, nae 

t'leven, oock by onthoudt: en Ludius, van Landtschap.”276  

 

Al deze voorbeelden betroffen klassieke schilders, maar Van Mander voegde er aan toe dat 

men eenzelfde verscheidenheid aantrof bij de moderne Italiaanse en bij de Nederlandse 

schilders:  

 

“De selve verscheydenheden salmen oock vinden by den dees-tijdtsche Italianen en 

Nederlanders te zijn geweest, hier te lang te verhalen waer by de Ieught gheleert sal wesen, 

om in de Const volherden, te grijpen nae t'ghene Natuere meest aenbiedt.”277  

 

In het voorgaande is de Grondt zo uitvoerig aangehaald om te verduidelijken waar Van 

Mander over sprak, toen hij het in de opdracht tot de Italiaanse Levens had over het bieden 

van “… leerlijcke voorbeelden van alle deelen der Consten”. Hij doelde ermee dus op een 

nogal diverse mengeling van allerlei artistieke eigenschappen en vaardigheden. Het waren 

leerzame onderdelen van de schilderkunst die een getalenteerde schilder zich idealiter 

allemaal eigen moest maken of waaruit hij, indien hij over minder capaciteiten beschikte, in 

ieder geval een aantal onderdelen koos om zich in te specialiseren. Er vielen competenties 

onder als inventiviteit, het samenstellen van een compositie, verfbehandeling, het weergeven 

                                                 
276 Van Mander 1604, *5v40-*6r07; cursivering SGW. 
277 Van Mander 1604, *6r07-10. 
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van perspectief, van licht en schaduw of het schilderen van affecten, draperieën, dieren en 

landschappen. Kwalificaties die nodig waren voor het schilderen van figuurstukken of 

historiestukken, maar die ook van belang waren voor het schilderen van de meest 

uiteenlopende soorten werken zoals dierstukken, fruit- of bloemstillevens, keukenstukken, 

landschappen, architectuurstukken, decoratieve wandschilderingen, grotesken, nachtstukken 

en brandjes, portretten naar het leven of marines.278 

De deelen der Consten waarnaar Van Mander in de opdracht tot de Italiaanse Levens 

verwees waren dus dezelfde leerzame onderdelen die al in de Grondt waren geïntroduceerd. 

Bovendien waren vervolgens al in de antieke Levens allerlei voorbeelden van deze deelen der 

Consten voorbij gekomen bij het bespreken van het werk van deze kunstenaars. Want zoveel 

was duidelijk: in het werk van een kunstenaar zag de lezer geïllustreerd welke deelen der 

Consten deze beheerste en de kwaliteit van een werk viel aan diens behandeling van één of 

meer deelen der Consten af te lezen. Er was dus een goede reden om te verwachten dat de 

Italiaanse Levens een weloverwogen selectie zou bieden van het werk van Italiaanse 

schilders. Van Manders gerichtheid op “onderwijsighe deelen” en “leerlijcke voorbeelden” 

liet vermoeden dat de werken die hij zou beschrijven geen willekeurige voorbeelden waren. 

Waarschijnlijker was dat hij in het bijzonder werken zou selecteren die konden worden 

beschouwd als leerzame voorbeelden van deelen der Consten. Daarmee kon een aankomend 

schilder zijn voordeel doen. Hij kon eruit opmaken welke artistieke vaardigheden schilders 

vóór hem hadden ontwikkeld. Bekendheid met deze historische voorbeelden van alle deelen 

der Consten zou hem op weg helpen om in zijn schilderkunst te komen tot een zo overtuigend 

mogelijke illusie van natuurlijkheid en drie-dimensionaliteit. Dat vermoeden werd versterkt 

doordat de schrijver in de Grondt het toepassen van verschillende deelen der Consten 

verluchtte met voorbeelden van de prestaties van Italiaanse schilders op specifieke gebieden. 

Bij de behandeling van het schilderen van draperieën verwees hij naar Andrea der Sarto, 

Tintoretto, Veronese, Taddeo en Federico Zuccaro en Federico Barocci. Bij een bespreking 

van het schilderen van nachtscènes met verschillende lichtbronnen en reflecties verwees hij 

bijvoorbeeld naar Jacopo Bassano en Rafael. Voor het schilderen van dieren werd nogmaals 

                                                 
278 Van Mander 1604, *6r10-18: “Ist niet de volcomenheyt in beelden en Historien, soo mach het wesen Beesten, 

Keuckenen, Fruyten, Bloemen, Landtschappen, Metselrijen, Prospectiven, Compartimenten, Grotissen, Nachten, 

branden, Conterfeytselen nae t'leven, Zeen, en Schepen, oft soo yet anders te schilderen. maer boven al behoort 

oft behoeft yeder op t'uyterste yverigh en vyerigh te trachten, om d'eenighe opperste heerschappije onser Consten 

tot hem te trecken en te vercrijghen, waer toe men sonder eenigh ghevaer, krijgh oft bloetvergieten, gheraken 

can, als men maer ernstigh met stadighen vlijt de milde Natuere te baet com ...”. 
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naar Bassano verwezen (afb. 22).279 En dergelijke deelen der Consten konden in de Italiaanse 

Levens met nog meer voorbeelden worden toegelicht. Het is dus te verwachten dat Van 

Mander hiermee rekening wilde houden bij het bewerken van de levens van Vasari. 

 

 

22. Johannes Sadeler naar Jacopo Bassano, De roeping van Abraham, ca. 1575-1600, gravure, Amsterdam, 

Rijksmuseum. 

 

Tot zover het eerste nuttige aspect dat Van Mander tot zijn doelstellingen met de Italiaanse 

Levens rekende. Het tweede nuttige aspect dat hij vervolgens in dezelfde opdracht aan 

Bartholomeus Ferreris onder de aandacht bracht, was de wijze waarop de tekst voorbeelden 

toonde van de aard van verschillende kunstenaars en van hun moreel correcte of juist 

verwerpelijke gedrag. In tegenstelling tot het genoemde eerste nuttige aspect, lichtte de 

schrijver dit onderdeel wel uitvoerig toe. Hij somde zelfs een hele catalogus aan 

karakterologische eigenschappen op, die de levensbeschrijvingen demonstreerden:  

 

                                                 
279 Van Mander 1604, 44v26 (Andrea der Sarto, Tintoretto, Veronese, Taddeo en Federico Zuccaro en Federico 

Barocci); Van Mander 1604, 32r39-32v40, 41r36 (Bassano); Van Mander 1604, 32r37-38 (Rafael). 
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“Ghelijck den vlijt om leeren van Pieter Perusijn, Masaccio, en Pierijn del Vaga: de 

volherdighe ghedult van Taddeus Zuccaro: de Zedicheyt , vriendelijckheyt , en punticheyt 

van Lucas van Cortonen: den lust tot wercken van Domenicus Girlandaio: den beleeefden 

en lieflijcken omgangh van Raphael d’Urbijn: de neersticheyt, kuysheyt, en mildtheyt van 

Michel Agnolo, en derghelijcke te volghen: En te mijden den al te stadighen arbeydt van 

Thomas Giottino: de slofheyt van Lionardo da Vinci: de nijdicheyt van Baccio Bandinelli: 

de langhsaemheyt van Daniel van Volterra: en de traegheyt van Bastiaen del Piombo: de 

twist-liefdicheyt van Lippo Florentijn: de korselheyt van Francisco Salviati: de tijdt-

quistinghe van Sandro Botticelli: t’quaet naebedencken van Rosso: de latendunckenheyt van 

Francisco Parmesaen, en derghelijcke: soo in’t lesen van verscheyden natueren oft 

gheneghentheden, Exempelen worden ghevonden.”280 

 

Deze uitvoerige opsomming van zowel goede en navolgenswaardige, als van negatieve en 

verwerpelijke eigenschappen van kunstenaars, ontleende Van Mander helemaal aan 

biografieën die teruggingen op de Vite. In zijn selectie uit Vasari zou hij inderdaad een 

aanzienlijke plaats inruimen voor morele exempels, hetgeen op basis van zijn woorden ook 

verwacht mocht worden. Voor de levens die teruggingen op andere bronnen dan Vasari waren 

vaak minder gegevens beschikbaar en hier had hij waarschijnlijk eenvoudigweg niet altijd de 

anekdotes tot zijn beschikking waarmee zijn opvattingen over moraliteit konden worden 

geïllustreerd. Toch zou hij ook in enkele van die levens voorbeelden geven van 

navolgenswaardig gedrag, soms zelfs heel nadrukkelijk zoals in het leven van Giuseppe 

Cesari.281 

Van Mander noteerde dus verschillende oogmerken met zijn tekst. Datgene dat hij als 

eerste doel aanvoerde - het geven van leerzame voorbeelden van alle deelen der Consten - 

voorzag hij in die opdracht nauwelijks van enige toelichting. Het feit dat hij veel uitvoeriger 

inging op het tweede doel met de tekst – het bieden van morele voorbeelden van het (vooral 

wenselijke) gedrag van kunstenaars – droeg er wellicht toe bij dat in eerder onderzoek dat 

eerste zelfgeformuleerde doel met de Italiaanse Levens eenvoudig in het geheel naar de 

achtergrond verdween. Miedema betoogde dat het Karel van Mander in de Italiaanse Levens 

vooral ging om de levensbeschrijvingen van schilders en dat het hem waarschijnlijk zelfs 

helemaal niet om de werken te doen was. Het ging in zijn woorden “... minder om wat ze 

maakten, dan om hoe ze zich gedroegen.”282 Weliswaar nuanceerde hij deze mening enigszins 

                                                 
280 Van Mander 1604, 92v15-28. 
281 Van Mander 1604, 187v41-190v05. 
282 Miedema 1984a, p. 15. 
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door later toe te voegen dat de Italiaanse Levens van een “... pure reeks exemplarische 

kunstenaarsbiografieën” geleidelijk aan veranderden in een boek dat meer gericht was op “... 

de connaisseur, de constverstandighe, de ingewijde.”283 Toch bleef hij erbij dat het 

biografische aspect in Van Manders bewerking voorop stond, dat het ging om de presentatie 

van levensfeiten waaruit morele voorbeelden voor goed gedrag op te maken waren. Natuurlijk 

strookte dit niet met wat Van Mander zelf formuleerde als zijn doel met de tekst en uit de 

hiernavolgende analyse zal ook blijken dat Miedema’s opvatting onhoudbaar is. 

Vooruitlopend kan worden gesteld dat uit mijn tekstanalyse zal blijken dat waar Van Mander 

werken van schilders leerzaam, interessant en vermakelijk achtte, hij ze in detail besprak, 

zoals ook op basis van de door hem zelf geformuleerde doelen verwacht mag worden. In de 

Italiaanse Levens kwam de nadruk te liggen op het bieden van positieve, navolgenswaardige 

voorbeelden, zowel in artistiek opzicht bij het beschrijven van alle deelen der Consten, als in 

moreel opzicht waar het het gedrag van schilders betrof. Terwijl Giorgio Vasari in de Vite ook 

uitvoerig inging op schilders die verwerpelijk gedrag vertoonden of die hij artistiek minder 

bekwaam achtte en zijn tekst hierdoor veel contrast kreeg, nam Karel van Mander slechts 

gedoseerd voorbeelden op van moreel verwerpelijk gedrag. Veelzeggend is dat waar het de 

artistieke productie van een kunstenaar of diens opleiding betrof, hij zelfs zo min mogelijk 

negatieve voorbeelden opnam. Met andere woorden: wat Italiaanse kunstenaars maakten leek 

er voor hem juist heel veel toe te doen. 

Dat Van Mander evenzeer geïnteresseerd was in wát schilders maakten als in hoe ze zich 

gedroegen, zou ook blijken uit het feit dat hij een enorme hoeveelheid beschrijvingen van 

werken opnam. Van Mander selecteerde zijn voorbeelden en zou evidente voorkeuren blijken 

te hebben voor zekere deelen der Consten. Hij zou ook veel belang hechten aan de 

behandeling van alle schilders die als vernieuwers van hun vak konden worden aangemerkt. 

In zekere zin was door de levens heen aan de bespreking van allerlei deelen der Consten af te 

lezen hoe de schilderkunst zich had ontwikkeld, hoe ze geleidelijk aan “... tot meer en meer 

volcomenheyt” werd gebracht, zoals Van Mander het zelf verwoordde in de titel van zijn 

boek. Dat dit niet door Miedema werd opgemerkt had te maken met de door hem gevolgde 

methodiek in zijn onderzoek naar de Italiaanse Levens, maar was ook een direct gevolg van 

zijn noties over de aard van het Schilder-boeck en met name van de Grondt, die daaraan ten 

grondslag lagen.284 Miedema beschreef de Grondt eerder als een gelaagde tekst met 

                                                 
283 Miedema 1984a, p. 20. 
284 Volgens Miedema kwamen zijn conclusies over Van Manders bewerking van de Vite het duidelijkst naar 

voren in fol. 94r-111v; Miedema 1984a, p. 125. Grasman merkte op dat Miedema zijn conclusies dus vooral van 
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verschillende betekenisniveaus – letterlijk, allegorisch en moreel – gericht op verschillende 

soorten lezers, ofwel op een “… ideaal publiek van leerlingen en erudieten door elkaar.”285 

Het bevatte volgens hem bij uitstek de theorie van de kunst, waarbij de beginselen van de 

kunst en ook de filosofische en wetenschappelijke basis ervan, werden besproken. Hij 

beschouwde de tekst van even groot belang voor niet-schilders als voor schilders, aangezien 

de lezer voortdurend werd gewezen op de “… astro-psychologische en ethische consequenties 

die ver boven de begrenzingen van de schilderkunst uitgaan.” Min of meer terzijde merkte hij 

op dat de Grondt naast de vele opmerkingen van ethische aard wel zeer veel materiaal bevatte 

dat de schilder van groot direkt nut moet zijn geweest.286 Toch was dat laatste niet waarop in 

zijn interpretatie de nadruk kwam te liggen. De Grondt kwam in zijn commentaar telkens 

vooral naar voren als een retorisch geconstrueerd moreel program, van geringe direkte 

betekenis voor de dagelijkse praktijk van het schilderen zelf.287 Deze “iconologische” 

benadering sloot aan bij het kunsthistorisch procedé van het ontsleuten van moraliserende 

betekenissen van schilderijen. Het was een visie die consequenties had voor de beschouwing 

van de andere tekstdelen van het Schilder-boeck. Door de uiteindelijke geringe waardering 

voor het feit dat Van Mander in de Grondt inzicht wilde geven in verschillende 

basisbeginselen van het schilderen, was het mogelijk voorbij te gaan aan het eerste doel met 

de Italiaanse Levens, namelijk het bieden van voorbeelden van de deelen der Consten die 

schilders in Italië beheersten. De te rigide interpretatie van de Grondt deed weinig recht aan 

het voor de hand liggende feit dat Van Mander binnen de heersende contemporaine literaire 

conventies, van binnen uit, dat wil zeggen als schilder, óver schilders en vóór schilders 

                                                                                                                                                         
toepassing achtte op slechts 1/6 van de tekst: vanaf Cimabue tot aan het leven van Leonardo da Vinci; Grasman 

1986, pp. 70-72. Ondanks de ondertitel van zijn publicatie (Miedema 1984a) was er van een werkelijke 

vergelijking tussen de teksten van Vasari en Van Mander geen sprake. Miedema nam de Italiaanse Levens als 

zijn uitgangspunt, hij stelde een concordans op waarin hij aangaf welke passages Van Mander al dan niet uit de 

Vite selecteerde en hij somde op welke onderwerpen Van Mander behandelde. Voor die opsomming volgde hij 

het stramien dat hij eerder gebruikte voor zijn analyse van de Nederlandse Levens (Miedema 1981). Door de 

tekst zo op te delen in losse passages en deze te rubriceren in een vooraf, voor de analyse van een ander 

tekstdeel, opgesteld schema, gingen de eigenheden van de Italiaanse Levens aan hem voorbij en ging het weefsel 

van die tekst in zijn publicatie verloren. Hierdoor werd het, ondanks of misschien wel dankzij de overdaad aan 

opgesomde folio en paginanummers, voor de lezer niet eenvoudiger om het overzicht te bewaren en Miedema’s 

conclusies te volgen. 
285 Miedema 1973, dl. 2, p. 306-07; Miedema 1973b, p. 661. 
286 Miedema 1973, dl. 2, p. 307. 
287 Hierdoor kwam Miedema ook tot gezochte conclusies, zoals bijvoorbeeld waar hij meende dat Van Mander 

vooral in het Italiaanse clair-obscur geïnteresseerd was, omdat dit stond voor een gematigheid in karakter. Hij 

schreef daarover: “Ik meen dat dit de reden is voor het herhaaldelijk terugkomen van Van Manders pleiten voor 

het Italiaanse coloriet met zijn “mezza-tinte” … “Rondheid” van karakter (Grondt 12 15, 27) en het vermijden 

van zwart-wit tegenstellingen (Grondt V 41-42, XII 37) zijn misschien karaktereigenschappen die in hetzelfde 

verband te noemen zijn.”; Miedema 1973, dl. 2, pp. 589-590. Miedema stelde recentelijk dat hij in zijn “jeugdig 

enthousiasme” wellicht te veel nadruk legde op een iconologische interpretatie van de tekst, maar zag desondaks 

geen reden zijn commentaar van 1973 bij te stellen; Miedema 2013, p. 26. 
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schreef. De veronderstelling dat het hem vervolgens niet zou gaan om wát schilders maakten 

is daarmee op voorhand erg onwaarschijnlijk. Het feit dat Van Mander zelf het woord direct 

richtte tot de leerlingschilder en liefhebbers van de schilderkunst, was een uiting van zijn 

direkte betrokkenheid bij de toekomst van de schilderkunst. En de manier waarop de 

schilderkunst zich ontwikkelde, was nu eenmaal van meer afhankelijk dan het moreel 

hoogstaande gedrag van schilders alleen. 

Recentelijker heeft Van de Wetering een lans gebroken voor een meer op de praktijk 

gerichte interpretatie van de Grondt.288 Hij stelde dat het grote belang van dat tekstdeel is dat 

het “werkplaats geheimen” en andere pictorale innovaties codificeerde en een veelheid aan 

beschrijvingen bood die aangaven hoe de werkelijkheid vastgelegd kon worden door 

illusionistische technieken. De natuur was daarbij de maatstaf: de zichtbare wereld moest 

altijd bestudeerd worden.289 Van de Wetering hanteerde de term “gronden” om deze basis 

aspecten of fundamenten van de schilderkunst aan te duiden. Hij koos voor die terminologie 

onder verwijzing naar Samuel van Hoogstratens Den Eerlycken Jongheling uit 1657, een 

vertaalde, vermeerderde editie van Nicholas Farets l’Honneste-homme; ou, l’art de plaire à la 

cour (1630).290 Terecht wees Van de Wetering op de verhelderende passage in een latere 

uitgave van dat boekje, waarin werd gesproken over “gronden” om aan te duiden over welke 

bagage men moest beschikken om naar behoren te kunnen converseren over schilderkunst: 

 

“... daarom rade ik dat men hare gronden in ‘t gros lere verstaan, haar grootste Meesters 

kennen, en desselfs handelingen onderscheyden. Ook in wat Landen, Steden, en Paleysen de 

beste werken te zien zijn. Hier toe zijn Vermander, Duurer, Junius en Lairesse dienstig 

genoeg om geen stoffe gebrek te hebben.”291 

 

Van Hoogstraten richtte zich hier tot een deel van het lezerspubliek dat ook door Van Mander 

was aangesproken, namelijk de liefhebber of kenner die met kennis van zaken en met gebruik 

van het juiste jargon over schilderkunst wilde spreken. Hij wendde zich hier niet direkt tot de 

aankomende schilder, zodat hij in bovenstaand citaat het accent niet zozeer op het zelf leren 

                                                 
288

 In zijn onderzoek naar een reconstructie van de kunsttheoretische uitgangspunten van Rembrandt, heeft Ernst 

van de Wetering ervoor gepleit dat de Grondt veel begrijpelijker is indien we Van Mander op zijn woord nemen. 

We zouden niet moeten zoeken naar een gecodificeerde kunsttheorie in manier waarop Grondt is geconstrueerd 

en niet naar verborgen betekenissen in de inhoud. Van der Wetering meent dat door een overinterpretatie van 

Van Manders woorden, een van de weinige teksten over Nederlandse schilderkunst waardeloos is gemaakt als 

bron. Een van de voornaamste redenen die hij voor Miedema’s benadering aanwijst, is het onder de invloed van 

de fotografie ontstane twintigste eeuwse taboe op illusionisme; Van de Wetering 2011, pp. 17-21. 
289 Van de Wetering 2011, p. 17. 
290 Van de Wetering 2011, pp. 6-7. 
291 Hoogstraten 1738, p. 31. 
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beheersen van vaardigheden legde, maar eerder op het kennen en herkennen van artistieke 

basisbeginselen, kunstenaars en kunstwerken. Desondanks vatte Van Hoogstraten hier aardig 

samen wat althans een deel van Van Manders lezers in het Schilder-boeck aantroffen. In de 

Grondt werden de basisbeginselen van de schilderkunst beschreven. Vervolgens werd in de 

Levens toegelicht wie de belangrijkste meesters waren en vond men in de bespreking van hun 

werken geïllustreerd hoe je de hand van een schilder kon herkennen, maar ook waar je hun 

beste werken kon zien. De latere bewerker van Van Hoogstraten dacht daarbij zelf ook aan 

Van Manders Schilder-boeck, zoals blijkt uit het feit dat hij als eerste werd genoemd in het 

korte lijstje bruikbare literatuur: Van Mander, Dürer, Junius en De Lairesse. 

Maar terwijl de “gronden” dus later in direkt verband werd gebracht met Van Mander en 

de term ook in de titel van het eerste deel van het Schilder-boeck is terug te vinden, was het 

een begrip dat Van Mander zelf in zijn tekst zelden gebruikte. Het is niet onmogelijk dat de 

term “gronden” juist pas ná het verschijnen van het Schilder-boeck en wel naar direkte 

analogie van de benaming van dat eerste tekstdeel, het gangbare begrip werd om de 

basisprincipes van de schilderkunst mee aan te duiden. Zelf hanteerde Van Mander de 

“gronden” bijvoorbeeld alleen een keer waar hij, in het tweede hoofdstuk van de Grondt over 

het tekenen of de tekenkunst, de schilderleerling aanraadde om een goede meester te zoeken 

die hem de basisbeginselen van het tekenen bij zou brengen: 

 

“Daerom een goet Meester waer goet ghevonden, 

 Voor eerst, om goede manier aen te wennen, 

 En om te leeren seker vaste gronden 

 Int stellen, handelen, omtrecken, ronden, 

 Dagh, en schaduws plaetsen wel leeren kennen.”292 

 

Liever had Van Mander het zelf over de deelen der Consten, wanneer het ging over die basale 

artistieke competenties die schilders moesten leren kennen (en liefhebbers waarschijnlijk 

leren herkennen).293 Ondanks dit verklaarbare verschil in de gehanteerde terminologie is Van 

                                                 
292 Van Mander 1604, 9r9a-c. 
293 Elders gebruikte Samuel van Hoogstraten dit begrip wel. In het voorwoord van zijn Inleiding tot de Hooge 

Schoole der Schilderkonst merkte hij op met dat boek een aanvulling te willen bieden op het traditionele 

kunstonderwijs. Zodoende was de leerling niet langer alleen afhankelijk van welke leermeester hij bij toeval trof 

en of deze hem in een deel van de konst kon onderwijzen dat aansloot bij zijn talent: “Waer uit dan gevolgt is, 

dat de gelukkigste by geval eenig deel van de konst te hebben aengetroffen, dat met hunne natuur en den trant 

des tijds over een quam ...”; Van Hoogstraten 1678, [ongepagineerd], **2. Ook verderop sprak hij over deelen 

der konst waarin een schilder zich kon oefenen: “... dat is, dat wy de leerlingen als met der hand in de Schoole 

geleiden, die wy in negen Leerwinkels verdeeldt hebben, en wy wijzen hen aen, wat ‘er in yder te leeren is, en in 

wat deelen der konst zy zigtraps gewijs hebben te oefenen ...” (cursivering SGW); Van Hoogstraten 1678, 
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de Weterings interpretatie van de Grondt en haar “gronden” complementair aan mijn nieuwe 

analyse van de Italiaanse Levens. De Grondt, met haar beschrijvingen van basale artistieke 

competenties, was immers bedoeld als onderdeel van een groter geheel. Zoals we in het 

voorgaande zagen, was het Van Manders intentie om de lezer in de levensbeschrijvingen 

voorbeelden te bieden van de toepassing van die competenties, ofwel “leerlijcke voorbeelden 

van alle deelen der Consten.” Mijn lezing van de Italiaanse Levens werpt zodoende een nieuw 

licht op de rol die dit tekstdeel in het Schilder-boeck innam, maar het belicht ook de door Van 

Mander bedoelde inhoudelijke samenhang tussen de verschillende tekstdelen. Zijn voorkeur 

voor het - zoals we straks nader zullen bekijken - doelbewust uit de Vite selecteren van vele 

voorbeelden uit de Italiaanse praktijk had een duidelijke reden. Met de opname van die 

talloze, geselecteerde voorbeelden van deelen der Consten in de biografieën van de Italiaanse 

Levens werd Van Manders lezerspubliek gewezen op picturale oplossingen van Italiaanse 

schilders/collega’s. 

Naast de intenties die al ter sprake kwamen, had Van Mander er nóg een. Zoals Miedema 

opmerkte getuigen alle voorredes van de verschillende delen van het Schilder-boeck van 

bijzondere aandacht voor de amplificatie, de retorische verheffing, van de schilderkunst.294 

Het verheffen van de schilderkunst en verbeteren van het aanzien van de schilder, speelden 

ook in de Italiaanse Levens een belangrijke rol, zoals al in de opdracht van de Italiaanse 

Levens aan Bartholomeus Ferreris naar voren kwam. In Italië hadden enkele schilders een 

zeer hoge status bereikt en deze voorbeelden bracht hij graag en veelvuldig onder de 

aandacht. In samenhang daarmee had Van Mander ook grote interesse voor de wijze waarop 

schilders in wedijver met elkaar hun beste werk maakten. Daarbij zag hij een belangrijke rol 

weggelegd voor opdrachtverlening. Aan het einde van de Italiaanse Levens - in een 

ongewoon betoog over het stimulerende effect van opdrachtverlening in het Leven van noch 

ander Italiaensche schilders die teghenwoordigh te Room zijn - kwam zelfs heel direkt ter 

sprake hoe iedere kunstenaar actief een rol kon spelen in de verheffing van de schilderkunst. 

Hij richtte zich hier tot de jonge schilder in de Nederlanden, maar wilde wellicht ook 

kunstliefhebbers en potentiële opdrachtgevers aanspreken. Van Mander bewerkte de Vite zo 

dat het resulteerde in een tekst die op het gebied van schilderkunst en moraliteit een leidraad 

                                                                                                                                                         
[ongepagineerd], **3. Van Hoogstraten gebruikte het begrip dus ook om er de verschillende vaardigheden mee 

aan te duiden waarin een leerling zich kon bekwamen. Volgens Weststeijn ontleende Van Hoogstratens het 

gebruik van het begrip deelen van de konst aan Junius. Diens partes pingendi zouden een direkte vertaling zijn 

van het in de theorie van de retorica gebruikelijke partes orationis. Weststeijn merkte niet op dat hetzelfde 

concept al bij Van Mander te vinden is en dat Van Hoogstratens het waarschijnlijker direkt aan het Schilder-

boeck ontleende; Weststeijn 2008, pp. 41, 49 e.v., 51; Sluijter 2006, p. 103. 
294 Miedema 1984a, p. 7. 
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kon zijn en die vermaak kon bieden aan jonge schilders, kunstliefhebbers en dichters. Een 

tekst die wellicht kon bijdragen aan de verheffing van de status van de individuele schilder en 

van de schilderkunst in het algemeen. 

 

 

23. Giorgio Vasari, Le vite de’ piu eccellenti pittori (…), frontispiece, 1568, Amsterdam, Bijzondere Collecties 

van de Universiteit van Amsterdam. 

 

Karel van Manders bewerking van de Vite 

In het Schilder-boeck maakte Karel van Mander voordurend de tweedeling tussen “oud”, 

“antiek” versus “modern”. Antieke schilders stonden aan de bakermat van de schilderkunst, 

de “dees-tijtsche moderne” Italiaanse schilders waren hun onmiddellijke erfgenamen. De 

schilderkunst had een hoog niveau bereikt in de klassieke oudheid, was daarna in verval 

geraakt, maar werd gelukkig weer tot leven gewekt in het moderne Italië. Daarom volgden de 

Italiaanse Levens na de antieke Levens: ze waren te beschouwen als een directe voortzetting 

ervan. De moderne schilderkunst begon in Italië met de wederopstanding van die 



 - 109 - 

schilderkunst, hetgeen Vasari verbeeldde in een prent op de versozijde van de titelpagina van 

de Vite (afb. 23). Van Mander vertaalde die gedachte naar een sonnet, opgenomen direkt na 

de titelpagina van de Italiaanse Levens en opgedragen aan de “leer-lustighe Schilder-jeught”: 

 

“Pluckt hier vermakigh nut, o Schilder gheesten jonck, 

Een vruchtbaer Lusthof soet, dit Boeck u magh verstrecken: 

Comt, siet Picturam hier herbaren, oft verwecken, 

En uyt Florencen schoot om hoogh doen menigh spronck: 

Door Sielen hoogh begaeft, met reyn Godlijcke vonck 

Des constbaren verstandts, om haer ten Hemel trecken, 

Der welcken Naem en Roem de Doot niet can bedecken, 

Ghelijck sy d’abel handt wel doet in haer spelonck. 

Al light t’lichaem verrot in’t doncker onder sercken, 

Ten was de hutte maer huns Gheests, die in hun Wercken 

Blijckt edel onvergaen, en leven sal eenpaer: 

Soo langh als Const by Mensch in weerden yet sal blijven, 

Soo langh men Tonghe vindt om spreken, Pen om schrijven, 

Leest loflijck hun gherucht, heerlijck verheven claer.”295 

 

Van Mander spiegelde zich aan Vasari’s rol als chroniqueur van het verleden en memoreerde 

de levens en werken van overleden schilders om daarmee hun nagedachtenis te bewaren. Hij 

spoorde de jonge schilder aan om van deze voorbeelden te leren en zo de verdere 

ontwikkeling van de schilderkunst veilig te stellen. De Vite bestonden uit drie delen: de parte 

prima en de parte seconda waren opgenomen in band I en de parte terza, verreweg het 

grootste deel, werd opgenomen in band II en band III. De parte prima was het kleinste 

tekstdeel. Vasari behandelde hierin de kunstenaars die als eersten zorgden voor de 

wedergeboorte van de schilderkunst in Italië. De parte prima ving aan met het leven van de 

dertiende-eeuwse Cimabue en liep door tot aan Lorenzo di Bicci, een behoudende schilder, 

actief aan het begin van de vijftiende eeuw. Uit dit deel nam Karel van Mander de helft van de 

biografieën op, om te beginnen de levens van de eerste veertien schilders waarmee Vasari de 

parte prima opende, van Cimabue tot en met Giottino.296 Daarna volgden bij Vasari nog meer 

schilders, die bij Van Mander allemaal afvielen, op het leven van de schilder Lippo na. Alle 

levens die Van Mander opnam, kortte hij vrij ingrijpend in. De kunstenaars die niet al in de 

                                                 
295 Van Mander 1604, 91v. 
296 Bijlage II. 
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titel van de biografie waren aangeduid als schilder kwamen te vervallen. Geen van de levens 

van beeldhouwers en architecten uit die vroege periode werden in de Italiaanse Levens 

opgenomen.  

Vasari’s parte seconda was een langer tekstdeel. Het behandelde in grote lijnen 

kunstenaars van het einde van de veertiende eeuw tot en met het eerste kwart van de zestiende 

eeuw, vanaf Jacopo della Quercia tot en met Luca Signorelli, die Vasari beschreef als de 

laatste schilder die nog niet overtuigend in de “moderne manier” werkte. De parte seconda 

opende met relatief veel levens van beeldhouwers en architecten die Van Mander niet opnam. 

De levens van Masaccio, Leon Battista Alberti, Fra Filippo Lippi en Antonello da Messina 

nam hij wel op. Dat Alberti daarbij was, was ongewoon aangezien Vasari hem in de titel van 

het leven presenteerde als architect.297 Uit het tweede gedeelte van de parte seconda nam Van 

Mander een hele reeks levens over, vanaf Domenico Ghirlandaio tot aan Luca Signorelli, met 

uitzondering van Pinturicchio en de levens van Venetiaanse en Lombardijse schilders, zoals 

Vittorio Carpaccio en Jacopo L’Indaco. Ook vielen de levens van beeldhouwers en 

architecten verder weer af. Verhoudingsgewijs nam Van Mander uit de parte prima en parte 

seconda maar een klein gedeelte van de tekst op. Dit veranderde met de parte terza, waarin 

Vasari de moderne meesters vanaf de tweede helft van de vijftiende eeuw besprak, van 

Leonardo da Vinci tot aan de meest contemporaine schilders, waaronder ook Vasari zelf. Uit 

het eerste deel van de parte terza (band II) nam Van Mander relatief veel op. Hierin waren 

Rafael en diens navolgers besproken, levens waaruit Van Mander rijkelijk putte en die hij 

aanvulde op basis van andere bronnen. Uit het tweede deel van de parte terza (band III) nam 

hij weer wat minder op, maar nog altijd veel meer dan uit de eerste band met de parte prima 

en de parte seconda.298 Miedema opperde dat Van Mander geleidelijk aan steeds meer 

materiaal opnam omdat hij, naarmate hij dichter bij zijn eigen tijd kwam, meer herkende.299 

Dadelijk zal beschreven worden dat daarvoor een andere verklaring is, aangezien het erop 

lijkt dat Van Mander in de parte terza meer aantrof dat hij nuttig of leerzaam achtte, meer 

materiaal dat aan zijn doelstellingen voldeed. Ook bij de parte terza beperkte Van Mander 

zich hoofdzakelijk weer tot het bespreken van schilders, met als uitzonderingen de levens van 

                                                 
297 Van Mander veranderde de aanhef van het leven; Van Mander 1604, 102v36: “Leon Baptista Alberti, 

Florentijnsch Schilder en Bouwmeester.” 

Van Mander noemde Alberti ook, naast Rivius, in de Grondt in het hoofdstuk over ordonnantie; Van Mander 

1604, 17r26a-h. 
298 Zie ook Miedema 1984a, p. 17. 
299 Miedema 1984a, pp. 16-19.  
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de beeldhouwers Giovan Francesco Rustici en Baccio Bandinelli (afb. 24).300 Vasari’s 

uitgebreide apparaat aan indexen en zijn inleidingen op de verschillende tekstdelen werden 

door Van Mander grotendeels genegeerd.301 

 

 

24. Agostino Veneziano en Marco Dente naar Baccio Bandinelli, Kindermoord, 1520-1530, gravure, London, 

British Museum. 

 

 

De bewerking van de parte prima: Florence als bakermat van de vernieuwende 

schilderkunst 

De levens van de moderne Italianen kwamen na de biografieën van antieke schilders en het 

Schilder-boeck had een chronologische opbouw. Die chronologie bleek zich in grote lijnen 

ook uit te strekken tot de volgorde waarin de levens zelf waren besproken. Vasari en Van 

Mander beschreven de levens van Italiaanse schilders vanaf de dertiende eeuw tot het heden 

van respectievelijk 1568 en 1603. Eerder is aangenomen dat voor het vaststellen van de 

volgorde waarin de levens behandeld moesten worden, werd gekeken naar sterfdata van 

schilders. Miedema meende dat Van Mander dat in ieder geval deed, omdat hij vaak niet over 

                                                 
300 In de titels van hun levens heetten deze bij Van Mander ook schilders te zijn; Van Mander 1604, 148v7-8; 

150v32-33.  
301 Vgl. Miedema 1984a, p. 4. 
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de geboortedata van schilders beschikte.302 Dat laatste viel in werkelijkheid mee. Zoals blijkt 

uit een overzicht van de geboorte- en sterfdata die worden genoemd in de Italiaanse Levens, 

waren ook geboortedata hem vaak wel bekend.303 Het voordeel van een chronologie waarin 

sterfdata belangrijker waren, was dat dit een volgorde opleverde die meer recht deed aan de 

werkzame periode van een schilder.304 Zowel Vasari als Van Mander ving de reeks aan met 

het leven van Cimabue, van wie zij noteerden dat hij in 1240 werd geboren en in 1300 stierf. 

Daarna volgde het leven van Andrea Tafi, die echter al eerder, namelijk in 1294 op 

eenentachtigjarige leeftijd was overleden. Dergelijke kleine ongerijmdheden kwamen vaak 

voor. Kennelijk waren er ook andere factoren die een rol konden spelen bij de ordening van 

de levens en die hielden niet altijd verband met de biografie van kunstenaars. 

In het hierboven aangehaalde sonnet had Van Mander beschreven hoe de wedergeboorte 

van de schilderkunst haar oorsprong had in Florence. Diezelfde gedachte liet hij ook naar 

voren komen in zijn bewerking van de levens van Vasari’s parte prima. De idee dat Florence 

de bakermat was van de moderne schilderkunst, bleek een opvatting die werd ontleend aan 

Vasari, maar die ook onafhankelijk van Vasari met verve werd verkondigd. Dat werd al 

duidelijk in het leven van Cimabue, waar Vasari beweerde dat met deze schilder een einde 

kwam aan de deplorabele staat van de Italiaanse schilderkunst.305 Uit eigen beweging zou Van 

Mander hier toevoegen dat de schilderkunst in Florence uit haar graf opstond.306 Dit was 

indicatief voor Van Manders bewerking van de Vite: hij formuleerde de tekst over het 

algemeen bondiger, maar maakte haar ook overzichtelijker en duidelijker door bijvoorbeeld 

op eigen gelegenheid tekst toe te voegen. In het leven van Cimabue werd ook duidelijk dat 

Van Mander graag wilde vertellen hóe de schilderkunst in Florence nieuw leven was 

ingeblazen. Hij deed dit door te bespreken welke artistieke vernieuwingen Cimabue 

teweegbracht. Voor zowel Vasari als Van Mander was het zijn rol als artistiek vernieuwer die 

maakte dat Cimabue voor Tafi werd besproken. Tegelijkertijd wist Van Mander die rol van 

Cimabue als vernieuwer meer aan te zetten en in lijn te brengen met artistieke competenties 

die verderop in de Levens nog volop zijn belangstelling zouden hebben. 

                                                 
302 Miedema 1984a, p. 13. 
303 Bijlage III. 
304 Wanneer geen nadere data bekend waren, noteerden beide auteurs omstreeks welk jaar een schilder werkzaam 

was geweest, zoals bijvoorbeeld in de levens van Margarito d’Arezzo, Pietro Lorenzetti, Pietro Cavallini en 

Lippo. 
305 Vasari 1568, I, pp. 83-87; Van Mander 1604, 94r01-94v42. 
306 Van Mander 1604, 94r11-12: “… om uyt den grave te halen binne[n] Florencen …” . 
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Cimabue was de eerste die een vernieuwer van de schilderkunst genoemd kon worden. Hij 

begon “... te openen den padt der Inventien en licht te geven.”307 Terwijl het werk van 

Cimabue’s leermeesters niet meer was dan een slap aftreksel van het werk van beroemde 

antieke Griekse meesters, introduceerde Cimabue maar liefst drie schilderkunstige 

vernieuwingen. Om te beginnen was zijn verfbehandeling beter dan die van zijn voorgangers, 

iets waaraan Van Mander in zijn bewerking van Vasari’s woorden explicieter aandacht 

besteedde. In verband met een Annunciatie en de Verschijning van Christus aan Cleophas en 

Lucas op de weg naar Emmaus op de wanden bij de ingang van het verloren gegane Ospedale 

del Porcellana in Florence, had Vasari genoteerd: 

 

“... facendo in quest’ opera i panni, e le vesti, e le altre cose un poco più vive, e naturali, e 

più morbide que la maniera di que’ Greci ...”308  

 

Van Mander noemde dit werk niet, maar hij formuleerde wel op basis van Vasari’s woorden 

een algemene bewering over Cimabue’s verfbehandeling: 

 

“Sijn dinghen en waren niet als zijn Meesters getrocken, maer meer verdreven en 

vloeyender, soo naeckten als laken ….”309 

 

De toevoeging “... un poco più vive, e naturali” (wat levendiger en natuurlijker) liet Van 

Mander weg. Bij hem kwam de nadruk te liggen op het feit dat Cimabue’s manier “... più 

morbide” was, hetgeen hij vertaalde met “... meer verdreven en vloeyender” (afb. 25). Hij 

koos hier voor een terminologie die verderop in de levens nog zou terugkeren in verband met 

de bespreking van coloristen als Correggio en Barocci, die dat vloeiend en verdreven 

schilderen van met name huid en draperie zo uitstekend beheersten. Bovendien koos hij 

ervoor om  “... le vesti” te vertalen met het voor het werk van Cimabue ongebruikelijke 

“naakten” en niet met “gewaad, japon” of “kleding”.310 Die afwijkende vertaling koos hij niet 

helemaal voor niets. Ook al kende hij deze specifieke werken niet, Van Mander kan wel 

hebben vermoed dat de aanwezigheid van naakten hier niet erg waarschijnlijk was. Toch 

wilde hij Vasari’s woorden zo uitleggen, waarmee ook het schilderen van naakten in de 

moderne tijd een duidelijk beginpunt kreeg. Een tweede vernieuwing die Van Mander 

noteerde was dat Cimabue, tegen het gebruik van zijn tijd in, de natuur imiteerde door 

                                                 
307 Van Mander 1604, 94v23-24. 
308 Vasari 1568, I, p. 84, r. 07-08. 
309 Van Mander 1604, 94v03-04. 
310 Van Dale/Zanichelli 2001b, pp. 960-61. 



 - 114 - 

portretten naar het leven op te nemen. Kwaliteiten als levendigheid en natuurlijkheid die hij, 

zoals in het eerdere citaat, wegliet werden nu wel genoemd. De derde vernieuwing die hij 

noteerde, was de introductie door Cimabue van woorden in schilderijen. Van Manders 

interesse hiervoor was enigszins afwijkend, aangezien hij elders weinig positief was over 

schilders die in schilderijen hun toevlucht moesten nemen tot andere middelen dan verf. 

Wellicht is zijn interesse voor deze ongebruikelijke vernieuwing te verklaren doordat het 

samengaan van woord en beeld duidde op een vroege verwantschap tussen dichtkunst en 

schilderkunst. 

 

 

25. Cimabue, Maestà di Santa Trinita, ca. 1280-1290, tempera op paneel, Florence, Galleria degli Uffizi. 

 

Met een drietal marginale noten wees Van Mander op deze belangrijke passages. Dergelijke 

noten werden zoals gezegd naar alle waarschijnlijkheid door hemzelf opgesteld en dienden 

met name als index van belangrijke passages die de auteur onder de aandacht wilde 
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brengen.311 Bovendien vergemakkelijkten zulke marginale noten het lezen en memoreren van 

de tekst. In de marges van het leven van Cimabue was achtereenvolgens te lezen: 

 

“Schilders en schilderijen ontbroken in Italien, Ao. 1240.” 

“Grieksche heel slechte Moderne Schilders herbrengen de Const in Italien.” 

“Cimabue begon onder Moderne, Conterfeytselen te maken.”312 

 

Hierbij stond centraal hoe Cimabue aan de wieg stond van de wedergeboorte van de 

schilderkunst in Florence. Vasari’s leven van Cimabue werd dus ingekort, maar de boodschap 

die de lezer niet mocht missen was hoe de schilderkunst in Florence door de vernieuwingen 

van Cimabue nieuw leven was ingeblazen.  

Vasari’s levens van de Florentijns architect (Arnolfo di Cambio) en twee beeldhouwers 

en architecten (Niccolò en Giovanni Pisano) uit Pisa zou Van Mander vervolgens negeren.313 

Bij hem volgde wel de zeer korte levens van Andrea Tafi, Gaddo Gaddi, Margarito d’Arezzo 

en het wat langere leven van Giotto. Zijn bewerking van deze levens had een aantal 

gemeenschappelijke kenmerken. In alle levens benadrukte hij de Florentijnse oorsprong van 

de nieuwe schilderkunst. Voor Andrea Tafi leek die connectie met het schilderen in eerste 

instantie vergezocht, aangezien uit de tekst duidelijk werd dat hij vooral een mozaïekwerker 

was.314 In de literatuur is geopperd dat Van Mander de Florentijnse meester toch in de 

Italiaanse Levens besprak, alleen omdat Vasari hem in de titel van het leven als “schilder” 

bestempelde. 315 Die al te simplistische verklaring deed weinig recht aan Van Manders 

inhoudelijke interesse voor Italiaanse schilderkunst. Tafi werd opgenomen omdat de 

mozaïekkunst in die vroege dagen van het Italiaanse post-klassieke schilderen de 

ontwikkeling van de schilderkunst stimuleerde.316 De vakken kenden een gemeenschappelijke 

klassieke herkomst en Tafi wist beiden gunstig te beïnvloeden door een Griekse 

mozaïekmeester naar Florence te halen. Het waren Tafi’s vernieuwende mozaïeken die een 

gunstige uitwerking hadden op de artistieke ontwikkeling van schilders als Gaddo Gaddi en 

Giotto en zodoende waren ze relevant voor de schilderkunst. Na Tafi was Gaddo Gaddi een 

Florentijns schilder die zeer bedreven was in de mozaïekkunst en daarmee de ontwikkeling 

                                                 
311 Miedema 1984a, pp. 4, 20-21. 
312 Van Mander 1604, 94r, 94v. 
313 Hiermee was het hele artistieke spectrum van schilders, beeldhouwers en architecten gepresenteerd dat Vasari 

in zijn boek zou beschrijven; Vasari 1568, I, pp. 88-96, 97-106; Bijlage II. 
314 Vasari 1568, I, pp. 107-110; Van Mander 1604, 94v43-95r18. 
315 Miedema 1984a, p. 8. 
316 Van Mander 1604, 95r: “Mosaick is in den Modernen tijt van den Griecken ghecomen in Italien.” 
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van de schilderkunst verder bracht.317 Hij werkte “alla Greca” en was daarin weer beter dan 

Tafi dankzij zijn contact met Cimabue. Werken besprak Van Mander nauwelijks, maar wel 

verklaarde hij in dit leven de oorzaak van de Florentijnse artistieke vernieuwingen, namelijk 

door uit Vasari op te nemen dat de dunne Florentijnse lucht een goede invloed had op de 

kunstenaarsgeest.318 De ontwikkeling van de schilderkunst zette zich daarna voort met 

Margarito d’Arezzo, schilder, beeldhouwer en architect.319 Van Mander verklaarde uit dit 

leven op te nemen wat hij van belang achtte en daaronder bevond zich niet het werk van 

Margarito: 

 

“… de welcke wercken al te vertellen niet noodich en is: want ick wil vermijden 

wijtloopende redenen, sonderlinghe van dinghen daer ons niet aen gelegen en is.”320 

 

In dit geval waren het niet de werken die hij relevant achtte voor zijn tekst, alswel de 

schildertechnische vernieuwingen die de kunstenaar op zijn naam had staan. Daarom wijzigde 

Van Mander ook de tekstvolgorde en begon hij met een bespreking van Margarito’s bijdragen 

aan de vernieuwing van de schilderkunst, zoals het schilderen op met doek bespannen 

panelen, om pas daarna op andere zaken over te stappen. Bovendien werd ook hier weer met 

marginale noten naar deze vernieuwingen verwezen.321 Ook Giotto wist de ontwikkeling van 

de schilderkunst verder te helpen.322 Hij beschikte over een natuurlijke aanleg en een niet te 

onderdrukken drang tot tekenen. Dit werd benadrukt door de beschrijving van zijn stereotype 

afkomst als schaapsherder en de onvermijdelijke ontdekking van zijn talent, waarna hij bij 

Cimabue in de leer kwam.323 Volgens Vasari leerde Giotto alleen van de natuur en van 

niemand anders, maar dat laatste werd door Van Mander weggelaten. Ook verderop zou hij 

schilders aanraden om zowel de natuur als het werk van voorgangers als voorbeeld te 

gebruiken. Van Mander volgde Vasari wel in de omschrijving van Giotto als vernieuwer, die 

nog meer dan zijn leermeester Cimabue werkte op een manier die verder van de “... plompe 

                                                 
317 Vasari 1568, I, pp. 111-114; Van Mander 1604, 95r19-95r39. 
318 Van Mander 1604, 95r26-27; Vasari 1568, I, pp. 111, r. 12-112, r. 04. 
319 Vasari 1568, I, pp. 115-118; Van Mander 1604, 95r40-95v21. 
320 Van Mander 1604, 95v06-08. 
321 Van Mander 1604, 95v: “Penneelen met doeck overspannen, eerst gebruyckt”; “I[n]ventie van ghebruyneert 

Goudt te legghen.”  
322 Van Mander nam, in tegenstelling tot Vasari, in de titel van het leven niet op dat Giotto uit Florence 

afkomstig was. De schilder was geboren in het dorp Vespignano, iets buiten Florence. Maar in het leven zelf 

besprak Van Mander de kunstenaar wel als Florentijn; Van Mander 1604, 95v22-97r39; vgl. Vasari 1568, I, pp. 

119-133. 
323 Van Mander vestigde hierop de aandacht met een marginale noot, Van Mander 1604, 95v: “Giotto was een 

Koe-herder.” Was de verandering van schaapsherder naar koeherder een gevolg van de snelheid waarmee de 

tekst werd bewerkt? Over het gebruik van topoi en het vermengen van feiten en fictie, zie ondermeer Miedema 

1993; Kris en Kurz 1981; Barolsky 1997; Barolsky 2005. 
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Grieckse maniere …” verwijderd was. Met Giotto werd de “... beter Moderne Schilder-const 

…” geboren. Onderdeel van die moderne schilderkunst was het maken van portretten naar het 

leven.324 Giotto mocht volgens Van Mander dan ook met recht “... der Natueren leerkindt …” 

heten.325 Zijn inventieve geest en zijn perfectie als kunstenaar kwamen naar voren in de 

uitvoerig besproken anekdote van de O van Giotto, waaruit ook duidelijk werd dat de schilder 

alle andere schilders van zijn tijd in excellentie te boven ging.326 Het belang van dit alles werd 

bovendien onderstreept doordat de passage maar liefst twee marginale noten meekreeg die de 

episode bij de lezer onder de aandacht brachten.327 

 

Voortschrijdende ontwikkeling van de schilderkunst voorbeelding beschreven  

Giotto was de eerste wiens werk door Vasari zo uitvoerig was besproken. Het was vanwege 

het belang van Giotto als schilderkunstig vernieuwer dat Karel van Mander veel van die 

beschrijvingen zou opnemen. Uitvoerig besprak hij de fresco’s in het San Francesco klooster 

in Assisi. Van Mander noemde met naam en toenaam waar ze te zien waren, hij besprak 

eigenschappen als de levendigheid en beweeglijkheid van de goed geproportioneerde figuren 

en beschreef de allegorische voorstelling waarvan zij deel uitmaakten. Voor het eerst kon hij 

ook een marginale noot toevoegen die de lezer attendeerde op een specifiek deel van dat 

werk, namelijk de inventie.328 Andere werken van Giotto werden eveneens opgenomen, met 

een bespreking van hun deelen. In de Geschiedenis van Job waren het de uitbeelding van 

affecten, tronies en de vloeiend weergegeven draperieën die werden besproken. In het 

mozaïek de Navicella, waarover hij explicieter dan Vasari noteerde dat het nog steeds te zien 

was in het atrium van de Sint Pieter te Rome, prees Van Mander de wijze waarop affecten 

waren weergegeven (afb. 26).329 In het leven van Giotto ging ook veel aandacht uit naar het 

aanzien dat de schilder genoot bij vorsten en de paus en naar de vertrouwelijke manier waarop 

de kunstenaar met hen omging. Ook hiernaar verwees Van Mander met twee marginale 

noten.330 Tot slot sloot hij het leven af met een klassiek verhaal over een door Giotto 

geschilderde vlieg waarvan Cimabue dacht dat hij levend was. 331 Deze anekdote verwees naar 

de antieke levens van Zeuxis en Parhassios en werd onder de aandacht gebracht met een 

                                                 
324 Van Mander 1604, 96r02-06. 
325 Van Mander 1604, 96r13-14. 
326 Van Mander 1604, 96v05-26. 
327 Van Mander 1604, 96v: “Giotto treckt een rondt, in plaetse van teyckenen.”; “De O van Giotto.” 
328 Van Mander 1604, 96r: “Inventie van Giotto seer aerdich.” 
329 Van Mander 1604, 96r42-96v4; 96v34-39. Dit noteerde hij ook in de Grondt in het bespreken van de 

uitbeelding van affecten; Van Mander 1604, 28r63a-h, 64a-d, marginale noot. 
330 Van Mander 1604, 97r: “Giotto, grooter weerden by den Coningh van Napels.”; “Schilder-const in weerden.” 
331 Van Mander 1604, 97v24-30 
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marginale noot.332 Van Mander liet er in zijn behandeling van het leven geen misverstand 

over bestaan dat Giotto zijn leermeester Cimabue had overtroffen. 

 

 

26. Nicolas Beatrizet naar Giotto, Navicella: Christus en apostelen op het meer van Galiea, 1559, gravure,  

Londen, British Museum. 

 

Bij Vasari zou na Giotto het gecombineerde leven van de Sienese beeldhouwers en 

architecten Agostino di Giovanni en Agnolo di Ventura volgen. Dat was een hoofdstuk dat 

Van Mander niet opnam.333 Van de  twee schilders die door Vasari in het daarop volgende 

leven werden besproken, Stefano uit Florence en Ugolino di Nerio uit Siena, beperkte Van 

Mander zich tot de eerste.334 Die keuze bleek weloverwogen, zoals bleek uit de nieuwe 

inleiding die hij aan het leven toevoegde.335 Het was volgens Van Mander Stefano Fiorentino 

geweest die de schilderkunst tot perfectie had gebracht, daartoe gestimuleerd door het 

                                                 
332 Van Mander 1604, 97v: “Historie van de Vlieghe.” 
333 Vasari 1568, I, pp. 134-139. 
334 Vasari 1568, I, pp. 140-143; Van Mander 1604, 97r40-97v47. 
335 Miedema stelde dat Van Mander de Vite zo bewerkte dat hij in principe slechts één kunstenaar per leven 

besprak, maar dat hij geleidelijk aan iets van die precisie verloor, Miedema 1984a, p. 15. Weer meende Miedema 

dus de manier waarop Van Mander de eerste Italiaanse Levens bewerkte, de norm was waar hij later van afweek. 

In het begin van de Italiaanse Levens besprak Van Mander slechts één kunstenaar per leven, maar al vanaf het 

leven van Lippo besprak hij in één hoofdstuk meerdere kunstenaars. Ook nam hij vaker namen op van andere 

schilders. 
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vooruitzicht van erkenning en geldelijk gewin en door zijn liefde voor de schilderkunst.336 

Met die nieuwe woorden werd op basis van de Vite besproken hoe Stefano zijn leermeester en 

andere schilders voorbij streefde en tot de beste schilders van zijn tijd gerekend kon worden. 

Zijn werk was op de beste moderne manier gedaan. Dit zou Van Mander toelichten aan de 

hand van vier voorbeelden, die toonden hoe Stefano de schilderkunst vooruit hielp. In 

Christus op de berg Tabor maakte de schilder met plooien en vouwen in de stof het 

onderliggende naakte lichaam zichtbaar, een vernieuwing die Giotto nog niet had beheerst. In 

Christus geneest een bezetene demonstreerde Stefano de nog maar weinig bekende kunst van 

het perspectief. Christus behoedt zijn discipelen voor schipbreuk toonde zijn talent voor het 

uitbeelden van affecten, zoals in de verschrikte gezichten van de apostelen, maar toonde ook 

zijn vloeiende weergave van draperieën. In de Val van Lucifer in een kapel van de Santa 

Maria Novella te Florence belichtte hij Stefano’s talent voor het verkort weergeven van 

lichamen, armen en benen. Hieraan dankte Stefano zijn bijnaam als “scimia della natura”, 

ofwel aap ofwel na-aper van de natuur, waarop de lezer werd gewezen met een marginale 

noot.337 Weer werden dus allerlei deelen der Consten die ook de latere Italiaanse 

schilderkunst zouden blijven beheersen, al in vroege Italiaanse voorbeelden gelokaliseerd. 

Voor het overige kortte hij de behandeling van werken juist in, maar deze voorbeelden 

waren illustraties van Stefano Fiorentino’s artistieke kwaliteiten. Daarin pastte ook de 

uitvoerige beschrijving van een fresco in de onderkerk van de San Francesco in Assisi. Bij die 

grote en gecompliceerde compositie van een Hemelse glorie interesseerde Van Mander zich 

voor de wijze waarop verschillende leeftijden en houdingen waren uitgebeeld en de karakters 

en gratie van de diverse engelen waren vastgelegd. Het was onwaarschijnlijk goed gedaan 

voor een schilder van die tijd. De suggestie van het naakte lichaam, het uitbeelden van 

affecten, het vloeiend weergeven van draperieën, van verkortingen en verschillende 

lichaamshoudingen, het uitbeelden van de natuur en het werken naar het leven, het verbeelden 

van verschillende leeftijden, van karakters en gratie: allerlei artistieke competenties zou Van 

Mander in deze eerste vroege Italiaanse Levens als vernieuwing introduceren om de 

ontwikkeling ervan daarna in de loop van de tekst te blijven volgen. Omgekeerd bleek ook dat 

het niet kunnen of willen vernieuwen een goede reden was om een schilder niet op te nemen. 

Het was daarom dat het leven van Ugolino di Nerio afviel, aangezien hij in starre navolging 

van Cimabue vasthield aan de Griekse manier, zonder zijn manier van werken te 

                                                 
336 Van Mander 1604, 97r41-43: “D’Aenlockende begeerlijckheyt des soeten gewins, en aensmeeckende eere, 

met natuerlijcke ghenegentheyt en liefde tot Const, hebben door oeffeninge tot sulcken perfectie ghebracht 

Steffaen …”. 
337 Van Mander 1604, 97v: “Aep der Natueren hietmen Steven Florentijnsch Schilder.” 
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moderniseren.338 Van Mander zou ook verderop het liefst een progressieve ontwikkeling 

beschrijven en kunstenaars die deze opwaartse lijn doorbraken over het algemeen weglaten.  

Een kunstenaar die dat beeld van een voortschrijdende ontwikkeling van de schilderkunst 

wel bevestigde, was Pietro Lorenzetti.339 Hij overtrof zijn voorgangers Cimabue en Giotto.340 

Zijn sterk ingekortte leven demonstreerde de vernieuwingen die de schilder had ingezet en de 

waardering die hij daarvoor ontving. Weer nam Van Mander voorbeelden op waarin die 

vernieuwingen tot uitdrukking kwamen. Een Tempelgang van Maria en een Huwelijk van 

Joachim en Anna toonden goede figuren en draperieën, gezichten waarin de uitdrukking goed 

getroffen was en een heel mooie manier van het plaatsen van de figuren in de compositie. 

Dat Pietro Lorenzetti de goede manier van schilderen in Siena introduceerde liet Van Mander 

weg: “Om cort te maken, en veel onnoodichs voorby te gaen …”.341 Vooralsnog zou zijn 

aandacht niet naar andere kunstcentra dan Florence uitgaan. Dit was ook duidelijk waar Van 

Mander wel twee fresco’s besprak die Lorenzetti in Arezzo maakte en hij nauwelijks aandacht 

had voor wáár ze werden vervaardigd, noch voor de staat van de schilderkunst in die stad.342 

Wat hem wel interesseerde was hoe de fresco’s waren uitgevoerd. In de eerste kwamen zeer 

grote figuren voor, namelijk apostelen van wel “vier ellen hoogh” en het andere was het beste 

van de twee met een ingewikkelde compositie in het gewelf van een kerk en dansende en 

zingende engelen. Dit werk leverde Lorenzetti veel andere opdrachten op, zoals Van Mander 

niet naliet te vermelden.343 

Het bij Vasari volgende leven van de beeldhouwer en architect Andrea Pisano liet Van 

Mander achterwege, maar de Florentijnse schilder Buonamico Buffalmacco besprak hij 

wel.344 Na de biografie van Giotto was dit het langste leven dat uit de parte prima afkomstig 

was.345 Buffalmacco werd beschreven vanwege zijn karakter, met name om zijn aangeboren 

inventiviteit als uiting van zijn talent. Daarnaar verwees de nieuwe opening die Van Mander 

aan het hoofdstuk toevoegde.346 Buffalmacco’s werk werd slechts summier beschreven, maar 

zeer uitvoerig en haast woordelijk werden talrijke kluchtige anekdotes opgenomen waarnaar 

                                                 
338 Vasari 1658, I, p. 143. 
339 Vasari 1568, I, pp. 144-147; Van Mander 1604, 98r1-23. 
340 Van Mander 1604, 98r05-08. 
341 Van Mander 1604, 98r13-14. 
342 Vgl Vasari 1568, I, pp. 145-146. 
343 Van Mander 1604, 98r14-22. 
344 Vasari 1568, I, pp. 148-153. 
345 Vasari 1568, I, pp. 154-163; Van Mander 1604, 98r24-99v12. 
346 Van Mander 1604, 98r25-28: “Wonderlijcke verscheydentheden der Natueren sietmen in den Menschen, 

ghelijck als van Moeders lijf hun aengeboren wesende, sommighe tot verdriet van daer sy mede omgaen, 

sommige tot yeghelijcx vermaken en tijtverdrijf ...”. Niet opgenomen in Miedema’s concordans, wel genoemd in 

de lopende tekst; Miedema 1984a, p. 127, 19; Bijlage IV. 
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ook met meerdere marginale noten werd verwezen.347 Een enkele maal werden deze 

anekdotes door hem gekuist, waarmee de nadruk op de leerzame aspecten kwam te liggen. 

Verwijzingen naar negatieve zaken verdwenen, zoals een onbruikbare of slechte 

schildertechniek of het bespotten van een bisschop.348 Wijzigingen in de struktuur van de 

tekst maakten de boodschap die hij over wilde brengen des te duidelijker. Zo was het van 

meet af aan evident dat Buffalmacco ook op een moderne manier werkte, wat nu inhield dat 

hij de emoties van de figuren kon uitbeelden en hij geen verklarende teksten aanbracht in zijn 

schilderijen. Iets dat bij Cimabue dus nog als een vernieuwing werd aangemerkt, was voor 

reguliere voorstellingen inmiddels een achterhaald gebruik geworden. De anekdotes 

demonstreerden Buffalmacco’s aangeboren inventiviteit en talent, waarmee hij de 

schilderkunst verder wist te ontwikkelen en hij zijn meester voorbij kon streven. Na 

Buffalmacco werd het leven van Ambrogio Lorenzetti weer sterk ingekort, zozeer zelfs dat dit 

het kortste Italiaanse leven was uit de parte prima.349 Wellicht was zijn herkomst uit Siena 

weinig aantrekkelijk, maar deze schilder wist wel als eerste weersomstandigheden uit te 

beelden zoals de marginale noot ook vermeldde.350 Ook Giotto en Stefano Fiorentino hadden 

een storm uitgebeeld en dit was door Van Mander beschreven.351 Maar het was Lorenzetti die 

volmondig als vernieuwer op dit terrein kon worden aangemerkt, aangezien zijn verbeelding 

van een storm instructief was voor moderne schilders.352 Het was dus zijn betekenis als 

vernieuwer die van doorslaggevend belang was en de bespreking daarvan vormde de 

hoofdmoot van de bewerking. Ook de status van de schilder was het vermelden waard en Van 

Mander noteerde dat de schilder op een edelman of filosoof leek en zitting had in het 

stadsbestuur. Maar afzonderlijke werken noemde hij niet, ook niet het later beroemde fresco 

in het Palazzo Pubblico in Siena. Diezelfde betekenis als vernieuwer van de schilderkunst had 

ook de Romeinse schilder Pietro Cavallini.353 Rome was vele eeuwen beroofd geweest van 

alle kunsten, maar Cavallini blies de schilderkunst nieuw leven in zoals zijn leermeester 

Giotto dat ook had gedaan.354 Van Mander wilde hiervan wel enkele voorbeelden geven. 

Cavallini werkte onder leiding van Giotto aan het genoemde mozaïek van de Navicella, maar 

                                                 
347 Van Mander 1604, 98r, 98v: “Buffalmacco belet sijne[n] meester het vroegh opstaen.”; “Buffalmacco belet 

sijn Buer-wijf t’vroegh opstaen.” 
348 Vasari 1568, I, pp. 157, r. 01-09 (over gebruik van verdacchio, een voor Van Mander niet actuele techniek 

voor het schilderen van huidpartijen); p. 157, r. 15-26; 159, r. 13-35. 
349 Vasari 1568, I, pp. 164-166; Van Mander 1604, 99v13-25. 
350 Van Mander 1604, 99v: “Tempeest en reghen by den Moderne[n] eerst uytgebeelt by wien.” 
351 Van Mander 1604, 97v37-38; 97v22-23. 
352 Vasari 1568, I, p. 165, r. 03-07. 
353 Vasari 1568, I, pp. 167-169; Van Mander 1604, 99v26-100r04. 
354 Vasari had het ook over een vernieuwing van de mozaïekkunst, maar dat liet Van Mander hier weg, Vasari 

1568, I, p. 167, r10 : “… fu il primo, che dopo lui illuminassa quest’arte ... “. 
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de bespreking van zijn aandeel in dat werk werd ingekort.355 De behandeling van Cavallini’s 

werk voor andere kerken in Rome verviel helemaal. Wat Van Mander vooral interesseerde 

was Cavallini’s Kruisiging in Assisi, vooral om de manier waarop de talloze figuren die de 

voorstelling bevolkten op diverse manieren waren uitgedost en ze hun verschillende 

gemoedstoestanden beeldend tot uitdrukking brachten. Dat het fresco in één dag leek te zijn 

geschilderd vertelde hij nog wel, maar andere bijzonderheden zoals de exacte lokatie in Assisi 

en de opdrachtgever liet hij achterwege.356 De voornaamste attractie bestond uit de 

overtuigend weergegeven affecten.357 Het daaropvolgende leven van de uit Siena afkomstige 

schilder Simone Martini werd vervolgens zeer sterk ingekort.358 Interessant, ook voor een 

marginale noot, vond hij de constatering dat een kunstenaar onsterfelijkheid bereikte door de 

aandacht van een dichter, in dit geval Petrarca.359 Die reflectie op het werk van de biograaf 

moet Van Mander hebben aangesproken, al wist hij ook hier Vasari’s woorden positiever 

weer te geven. Vasari’s suggestie dat Simone Martini van Petrarca meer roem kreeg 

toebedeeld dan zijn werken verdienden, zou hij weglaten.360 De bespreking van het werk werd 

helemaal weggelaten. In algemene termen vertelde Van Mander slechts dat de kunstenaar niet 

goed kon tekenen, dat hij wel veel inventies bedacht en ook bovendien goed was in het 

werken naar het leven.361 Het was voornamelijk vanwege zijn literaire roem dat Simone toch 

werd opgenomen. 

Waar voor die niet-Florentijnse schilders weinig plaats werd ingeruimd, daar was Karel 

van Mander veel uitvoeriger over de Florentijnse schilder Taddeo Gaddi.362 De opening die 

aan de Vite werd ontleend maakte duidelijk dat het belonen van kunstenaars een gunstige 

effect had op de status van de kunst. Zonder beloningen werden schilders lui. Maar werd hen 

een beloning in het vooruitzicht gesteld, dan waren ze geprikkeld om ijverig aan het werk te 

gaan, waardoor ze zichzelf, hun nakomelingen en het vaderland eer en aanzien bezorgden.363 

Hierna werd het leven opnieuw gestructureerd en ingedikt, waardoor bijvoorbeeld een 

passage die direkt betrekking had op de inleiding – Taddeo streefde zijn leermeester Giotto 

                                                 
355 Van Mander 1604, 99v33. 
356 Van Mander 1604, 99v33-40; vgl. Vasari 1568, I, p. 168, r. 10-29. 
357 Van Mander 1604, 99v37-40. 
358 Vasari 1568, I, pp. 170-174; Van Mander 1604, 100r05-22. 
359 Van Mander 1604, 100r: “Vermaerde Poëten connen yemants nae[m] onsterflijcken.”  
360 Vasari 1568, I, p. 170, r. 26-30. 
361 Van Mander 1604, 100r16-18. 
362 Vasari 1568, I, pp. 175-181; Van Mander 1604, 100r23-100v34. 
363 Van Mander 1604, 100r24-30; Vasari 1568, I, p. 175, r. 03-12. De opening van dit leven toont 

overeenkomsten met de opening van het leven aan het einde van de Italiaanse Levens, “T’leven van noch ander 

Italiaensche Schilders, die teghenwoordigh te Room zijn.” Dat leven steunde vooral op andere bronnen dan de 

Vite, maar waarschijnlijk boden passages als deze een goed voorbeeld; Van Mander 1604, 190v05-40. 
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voorbij – naar voren werd gehaald.364 Ook de werken die Van Mander voor opname 

selecteerde waren een illustratie van die inleiding. Zo beschreef hij hoe de schilder dankzij de 

overtuigende weergave van affecten eer en aanzien voor zichzelf én voor zijn stad kon 

verwerven. 365 Taddeo werd ook beschreven als een inventor van “poetelijcke versieringhe.” 

Wat dat aanging nam hij zijn plaats in een ontwikkeling die door Cimabue was ingezet. 

Cimabue introduceerde het gebruik van woorden in schilderijen, terwijl dat combineren van 

woord en beeld bij Taddeo Gaddi een verdere uitwerking kreeg in allegorische voorstellingen 

(afb. 27). Van Mander besprak daarom diens fresco met “poetelijcke versieringhe”, inclusief 

een vertaling van de leerzame dichtregels die de voorstelling verluchtten. Van Mander wist 

het werk ook meer cachet te geven door te vermelden dat het zich in “… een Raedthuys …” 

bevond en niet in een “… tribunale della mercanzia vecchia …”, dus een kamer van een 

handelsorganisatie, zoals Vasari had genoteerd.366 Ook een allegorische voorstelling van de 

zeven vrije kunsten werd opgenomen. Hier werd de tekst wel ingekort, maar Van Mander gaf 

wel een toelichting op de eerste personificatie van de Grammatica. Hij wilde Taddeo’s talent 

ook in een ruimer verband plaatsen door te noemen dat de kunstenaar een goed tekenaar was 

en hij, als gevorderde leerling van Giotto betrokken was bij bouw van de campanile van de 

Dom van Florence naar diens ontwerp.367 Wat betreft het in de inleiding besproken najagen 

van eer en roem, wilde Van Mander er nog wel op wijzen dat een schilder daarbij de 

collegialiteit niet uit het oog mocht verliezen. In dat verband werd ook een andere leerling van 

Giotto opgevoerd, ene “… Simon Memmi …”, met wie Gaddi bevriend was en werk deelde. 

Dit was dezelfde als de al genoemde Simone Martini, zodat Van Mander ongemerkt dezelfde 

kunstenaar tweemaal noemde. Een marginale noot gaf aan: “Edel gheeste[n] behoorden in 

liefde[n] verbonden te wesen.”368 

                                                 
364 Vasari 1568, I, p. 180, r. 42-p. 181r02; Van Mander 1604, 100r31-33. 
365 Van Mander 1604, 100r: “Affecten uytbeeldinge verciert seer t’werc, en vereert den Schilder.” 
366 Van Mander 1604, 100r45; vgl. Vasari 1568, I, p. 128, r. 26. 
367 Van Mander 1604, 100v28-30. 
368 Van Mander 1604, 100v. 
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27. Taddeo Gaddi, Laatste avondmaal en de boom des levens, ca. 1335, fresco, Florence, Santa Croce. 

 

Na Taddeo Gaddi nam Van Mander nog twee levens op, voordat hij een hele reeks zou 

overslaan. In de eerste plaats beschreef hij de Florentijnse schilder, beeldhouwer en architect 

Orcagna (Andrea di Cione).369 Tekenend voor de genoemde literaire belangstelling was dat hij 

hier aan de titel van het hoofdstuk toevoegde dat Orcagna ook dichter was, zoals hij uit de 

eerste alinea van Vasari’s leven van deze kunstenaar had kunnen opmaken. Dat 

multidiciplinaire talent van deze meester stond ook in de opening van het leven centraal. Op 

basis van de Vite beschreef hij daar dat een getalenteerde kunstenaar zich in meerdere 

disciplines kon bekwamen, zoals Orcagna, die naast schilder, ook beeldhouwer, architect en 

dichter was. Weer zou Van Mander zich beperken tot het bespreken van de belangrijkste 

voorbeelden:  

 

“Doch om niet alle dinghen die hy seer veel in dry Professien dede, te verhalen, sal alleen 

de weerdighste t’aenmercken, aenroeren.”370  

 

                                                 
369 Vasari 1568, I, pp. 182-188; Van Mander 1604, 100v35-101r30. 
370 Van Mander 1604, 100v43-45. 
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Het “… weerdighste …” was Orcagna’s schilderkunstige talent voor het ontwerpen van 

historien, ofwel verhalende voorstellingen met veel figuren. Hieraan werd de rest van het 

leven gewijd, in hoofdzaak door de uitvoerige, maar selectieve bespreking van een fresco in 

Pisa. Hij liet weg dat het een opdracht was van het stadsbestuur van Pisa, dat het werd 

geschilderd op een muur van het Camposanto en dat ook Giotto en Buffalmacco daar hadden 

gewerkt. Evenmin noemde hij wiens portretten erin werden afgebeeld of dat de 

hoofdvoorstelling een Laatste Oordeel was. Waar hij zich op richtte waren de eigen inventies 

die Orcagna aan die hoofdvoorstelling toevoegde en die ook door Vasari heel uitvoerig waren 

besproken. Ditmaal noemde Van Mander niet dat de schilder om zijn publiek te plezieren 

geschreven teksten aan de voorstelling toevoegde.371 Cimabue’s vernieuwing was door 

Taddeo verder ontwikkeld voor de allegorie en hier was ze inmiddels niet meer de moeite van 

het vermelden waard. Uiteindelijk zou het zover komen dat zelfs zinnebeeldige voorstellingen 

het zonder opschriften konden stellen en er alleen gebruik gemaakt zou worden van picturale 

middelen om de betekenis over te brengen. Wat overbleef was een uitvoerige beschrijving van 

de voorstellingen, waarin Van Mander veel aandacht had voor de levendige affecten die erin 

waren afgebeeld. Met een marginale noot attendeerde hij de lezer op het werk, terwijl een 

tweede marginale noot de aandacht wel vestigde op het feit dat Orcagna in een (ander) Laatste 

Oordeel portretten van zijn vrienden en vijanden opnam.372 Dat laatste liet zien hoe de 

schilder naar het leven kon werken, maar niet minder belangrijk was dat hiermee zijn 

geestigheid en inventiviteit werd aangetoond.373 Terwijl Van Mander de biografie op de 

gebruikelijke manier afsloot met Orcagna’s leeftijd bij overlijden en zijn sterfjaar, nam hij 

allerlei overige zaken niet op zoals de namen van zijn medewerkers en leerlingen noch de 

naam van zijn eerste leermeester, de beeldhouwer Andrea Pisano. Orcagna’s werkzaamheden 

als beeldhouwer waren in Van Manders bewerking van het leven ook helemaal niet aan bod 

gekomen. 

De laatste kunstenaar uit deze reeks was Giottino, over wie Van Mander relatief veel 

opnam.374 In de inleiding van zijn leven ging hij in op de waarde van artistieke rivaliteit voor 

de ontwikkeling van de schilderkunst. Het was uit artistieke wedijver dat schilders hard 

studeerden en nieuwe ontdekkingen deden. Dit leidde interessant genoeg tot een diversificatie 

in manieren van schilderen en de toepassing van deelen der Consten die allemaal hun 

                                                 
371 Vgl. Vasari 1568, I, pp. 182, r. 34-184, r. 19.  
372 Van Mander 1604, 101r: “Aerdighe versieringe eender sinrijcke Historiën, door Andries Organi.”; “Orgagni 

schilderde sijn vrienden in den Hemel en sijn Vyande[n] in de Helle.” 
373 Miedema 1981, pp. 2, 3, 7. 
374 Vasari 1568, I, pp. 189-192; Van Mander 1604, 101r31-101v29. 
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liefhebbers hadden. Van Mander legde uit hoe sommige schilders heel veel schaduwen 

gebruikten, anderen werkten op een veel delicatere, zoetere manier en weer anderen brachten 

in glad opgebrachte verven veel contrast aan tussen licht en donker, waardoor de figuren veel 

reliëf en diepte kregen. Giottino werkte op die laatste manier en Vasari en Van Mander 

hadden hier beiden veel waardering voor.375 Voor hen beiden continueerde de schilder het 

werk van Giotto en werd hij zelfs voor diens zoon aangezien. Van Mander typeerde Giottino 

als de eerste die een schilderij welstand wist te geven. Lakens, haar, baarden en dergelijke 

waren glad en goed geschilderd.376 Van Mander selecteerde twee werken om nader te 

bespreken en beiden kregen een marginale noot mee. Met betrekking tot het eerste werk 

kwam het gedrag van de kunstenaar aan de orde. De schilder had een hertog van Athene en 

diens aanhang beledigd, door gieren en andere roofvogels om hun hoofden te schilderen. Ter 

correctie van Vasari wees Van Mander erop, hoe ongepast het was om heren die door God op 

hun plaats waren gezet te beschimpen: “…een dingen (mijns achtens) de Const tot oneere, 

daer yeder hem voor te wachten heeft, latende Princen die Godt verordineert heeft Princen en 

Heeren, in hun weerden blijven.”377 Het tweede werk was een Bewening van Christus, dat 

werd behandeld omdat de affecten daarin zo kundig waren weergegeven.378 Van Mander 

noemde verder wel dat Giottino niet zo goed voor zichzelf zorgde, maar had het niet over 

diens neiging tot melancholie. Giottino’s leerlingen werden overgeslagen, maar de dood van 

de schilder, leeftijd bij overlijden en de doodsoorzaak werden weer wel genoemd. 

 

Groepsgewijs schrappen van schilders 

Met uitzondering van Ugolino had Van Mander tot nu toe slechts levens van beeldhouwers en 

architecten overgeslagen. Nu liet hij echter een hele reeks biografieën van schilders weg, te 

weten de levens van Giovanni dal Ponte, Agnolo Gaddi, Barna da Siena, Duccio, Antonio 

Veneziano, Jacopo del Casentino, Spinello Aretino en van Gherardo Starnina.379 Van deze 

schilders zou alleen Duccio elders kort aan bod komen.380 Miedema veronderstelde dat voor 

dit groepsgewijs schrappen van levens geen inhoudelijke reden kon worden aangewezen. Van 

Mander zou simpelweg hele reeksen biografieën tegelijk hebben laten vallen als hij eenmaal 

                                                 
375 Van Mander 1604, 101r32-42. 
376 Van Mander 1604, 101v05-08:  “ … dat hy de stucken der welstandicheyt onser Consten, eerst ten rechten 

versamelt en vereenight heeft.” 
377 Van Mander 1604, 101v11-13. En in de marginale noot: “Gheen schimp te schilderen op Heeren.” 
378 Van Mander 1604, 101v: “Affecten constigh uytgebeelt, door Giottino.” 
379 Vasari 1568, I, pp. 193-194 (Giovanni dal Ponte); pp. 195-199 (Agnolo Gaddi); pp. 200-202 (Barna da 

Siena); pp. 203-205 (Duccio); pp. 206-208 (Antonio Veneziano); pp. 209-211 (Jacopo del Casentino); pp. 212-

219 (Spinello Aretino); pp. 220-221 (Gherardo Starnina). 
380 Van Mander 1604, 143r17-23. 
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begon met schrappen. Dat daarbij enkele mogelijk interessante details verloren gingen zou hij 

van ondergeschikt belang hebben gevonden.381 In het licht van de door Van Mander 

geformuleerde intenties met de tekst en zijn uitspraken tot nog toe over het opnemen van 

datgene dat hij het meest van waarde achtte, leek die voorstelling van zaken erg 

onwaarschijnlijk. En inderdaad bleek het wel degelijk mogelijk samenhangende en 

steekhoudende redenen aan te wijzen, waarom Van Mander bepaalde schilders niet opnam. 

De eerste groep levens die Van Mander oversloeg bestond om te beginnen uit Giovanni dal 

Ponte, over wiens karakter Vasari uitgesproken negatief was geweest. Vasari had hem 

getypeerd als een verkwister die vooral geïnteresseerd was in het najagen van zijn eigen 

pleziertjes.382 Daarna volgde het leven van Agnolo Gaddi, die het als zoon van Taddeo Gaddi 

te goed had gehad in zijn jeugd. Hij was daarom uitgegroeid tot een luie student, meer 

geïnteresseerd in handelen en geld verdienen dan in het ontwikkelen van zijn intellect. 

Bovendien liep de kwaliteit van Agnolo’s werk na een veelbelovende start rap achteruit.383 

Giovanni dal Ponte en Agnolo Gaddi boden dus geen goede morele voorbeelden. Met het 

leven van Agnolo Gaddi ging wel de beschrijving van het boek van diens leerling Cennino 

Cennini verloren. Wellicht dat Van Mander dit werk van minder groot belang achtte omdat 

het ondermeer de techniek van het schilderen in fresco en tempera beschreef, terwijl ook 

boekverluchting en het aanbrengen van bladgoud werd behandeld. Hier werden kortom 

technieken beschreven die van geen waarde waren voor het schilderen in olie.384 Vervolgens 

stierf Barna da Siena te jong om al genoeg te hebben bereikt in zijn werk, ook al werd hij wel 

getipt als de eerste die dieren goed begon te tekenen. Dat laatste had reden kunnen zijn om 

hem op te nemen, ware het niet dat dit specifieke tekentalent niet zozeer in verband met zijn 

schilderkunst werd beschreven alswel betrekking had op een tekening in Vasari’s eigen 

verzameling.385 Wat Van Mander het belangrijkste vond aan het leven van Duccio, zijn 

vernieuwende pietre dure-techniek en zijn ontwerp voor de vloer van de Santa Maria Assunta 

van Siena, werd doorgeschoven naar een latere biografie, namelijk die van Domenico 

Beccafumi.386 De rest van het leven ging over een leerling van Duccio die beeldhouwer en 

architect was en zodoende buiten het bestek van het Schilder-boeck viel. 

Ook het daaropvolgende leven van de schilder Antonio Veneziano kwam te vervallen. 

Uit Van Manders bewerking was tot nog toe naar voren gekomen dat de oorsprong van de 

                                                 
381 Miedema 1984a, p. 11, 16. 
382 Vasari 1568, I, pp. 193-194. 
383 Vgl. Vasari 1568, I, pp. 195-199. 
384 Vgl. Vasari 1568, I, p. 198. 
385 Vgl. Vasari 1568, I, pp. 200-202. 
386 Vgl. Vasari 1568, I, pp. 203-205; Van Mander 1604, 143r. 
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wedergeboorte van de schilderkunst en de eerste ontwikkeling ervan in Florence en omgeving 

gelegen was. Ook verderop, in de bespreking van schilders uit de parte seconda zou die 

voorkeur nog duidelijk naar voren komen. Het leven van Antonio Veneziano, zoals zijn naam 

al aangaf afkomstig uit Venetië, paste niet in het rijtje Florentijnse meesters, ook al beschreef 

Vasari verschillende goede inventies van deze schilder.387 Pas verderop in de Italiaanse 

Levens zouden Venetiaanse en Noord-Italiaanse schilders aan de orde komen en daar zou Van 

Mander uitgesproken enthousiast zijn over met name de verfbehandeling van deze meesters. 

Van Mander zal in Vasari’s leven van deze Veneziano weinig gecharmeerd zijn geweest van 

diens denigrerende opmerkingen over het artistieke klimaat in Venetië.388 En het is goed 

mogelijk dat hij bovendien deze Venetiaan niet wilde behandelen toen de techniek waarin 

schilders uit die regio excelleerden, het schilderen in olieverf, nog niet was geïntroduceerd.  

 Het niet opnemen van Jacopo del Casentino had waarschijnlijk te maken met het feit dat 

die meester geen schilderkunstige vernieuwingen op zijn naam had staan en zijn leven 

bovendien geen beschrijvingen van deelen der Consten of andere bijzonderheden bevatte.389 

Ook de verhandeling over de oprichting van een schildersgilde zoals daar werd besproken zal 

Van Mander weinig hebben geïnteresseerd.390 Spinello Aretino kwam uit Arezzo, hetgeen 

voor Vasari een aanleiding was om de schilder vrij uitvoerig te bespreken.391 Voor Van 

Mander was dit geenszins belangrijk en zoals bij Jacopo del Casentino bevatte dit leven geen 

concrete vernieuwingen of andere bijzonderheden. De schilder Gherardo Starnina tot slot, was 

wel uit Florence afkomstig, maar had de ervaring van een verblijf in Spanje nodig om zich te 

ontwikkelen. Het leven bevatte wel interessante passages, bijvoorbeeld over de aandacht van 

de Spaanse koning voor de kunstenaar en over Starnina’s talent voor het uitbeelden van de 

houdingen en manieren van figuren.392 Maar wellicht dat het verblijf in Spanje de aandacht 

zou afleiden van het belang dat Florence had voor de ontwikkeling van de schilderkunst. Al 

met al waren er dus diverse inhoudelijke redenen aan te wijzen waarom deze groep 

kunstenaars niet bij Van Mander in de smaak viel. Er werden te veel negatieve zaken in 

besproken, er stonden geen noemenswaardige artistieke vernieuwingen in en in sommige 

gevallen leidden ze de aandacht af van het belang van Florence voor de wedergeboorte en 

vroege ontwikkeling van de schilderkunst. 

                                                 
387 Vasari 1568, I, pp. 206-208. 
388 Vasari 1568, I, p. 206, r. 03-11. 
389 Vasari 1568, I, pp. 209-211. 
390 Vasari 1568, I, p. 210; Ook Miedema 1981, pp. 61-62. 
391 Vasari 1568, I, pp. 212-219. 
392 Vasari 1568, I, pp. 220-221. 
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Uit de parte prima nam Van Mander nog alleen het leven op van de schilder Lippo 

Fiorentino.393 Dit was een uitgesproken Florentijnse vernieuwer van de schilderkunst. Naast 

de biografische feiten die Van Mander noteerde - geboortejaar, een globale algemene datering 

van Lippo’s werken, zijn dood en doodsoorzaak - noemde hij slechts wat de verdiensten van 

de kunstenaar waren geweest voor de schilderkunst. Werken werden hier niet besproken, 

maar wel noteerde hij dat Lippo Fiorentino’s inventies van verhalende voorstellingen en zijn 

kleurgebruik de moeite waard waren. Bovendien was hij de eerste die de oude vastgeroeste 

“... ghesette …” manier verliet en met zijn figuren begon te “... spelen …”, waarmee hij de 

schilders van dat moment wakker wist te schudden.394 Ditmaal voegde Van Mander een korte 

verantwoording toe voor zijn keuzes bij het bewerken van Vasari: “Ick gae willens voorby 

eenighe Namen der Schilders, en hun wercken, soo wel die voor als nae hem gheweest zijn, 

om dieswille datter niet besonders van te segghen is.”395 Weer liet hij dus weg wat hij niet van 

belang of de moeite waard achtte. Het leven eindigde met een korte opmerking over een 

andere vernieuwende Florentijnse schilder, Dello di Niccolò Delli. In de Vite had deze 

schilder een eigen levensbeschrijving gekregen, namelijk als eerste schilder van de parte 

seconda. In de Italiaanse Levens zat een eigen levensbeschrijving er niet in, maar het was 

veelzeggend voor Van Manders op schilderkunstige vernieuwing gerichtte agenda dat alleen 

de karakterisering van Dello als schilderkunstig vernieuwer werd opgenomen. Dello di 

Niccolò Delli was de eerste die met deskundigheid de spieren in het naakte lichaam weergaf, 

zoals Van Mander ook in een marginale noot noteerde.396 Dat hij was begonnen als 

beeldhouwer, maar ging schilderen omdat dit lucratiever bleek liet Van Mander weg, evenals 

het feit dat de schilder uitblonk in het decoreren van gebruiksvoorwerpen zoals bijvoorbeeld 

cassone (houten bruidskisten). Ook al behoorden Lorenzo de’Medici, Giovanni de’ Medici en 

de koning van Spanje tot zijn afnemers, een schilder diende zich waarschijnlijk met serieuzer 

werk bezig te houden.397 Ter afsluiting hanteerde Van Mander de frase die door Vasari (“Ma 

per tornare a …”) talloze malen was gebruikt: “Nu wederkeerende tot …”. Hij eindigde het 

leven van Lippo Fiorentino met een datering van diens werken en een korte vermelding van 

zijn noodlottige sterven als gevolg van zijn twistzieke aard.398 

 

 

                                                 
393 Vasari 1568, I, pp. 222-224; Van Mander 1604, 101v30-102r04. 
394 Van Mander 1604, 101v36-39. 
395 Van Mander 1604, 101v40-43.  
396 Van Mander 1604, 101v: “Dello begon eerst onder Moderne de Musculen t’onderscheyden.” 
397 Vasari 1568, I, pp. 257, r. 03-258, r. 12. 
398 Van Mander 1604, 101v46-102r04. 
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De rerum inventoribus 

Vasari sloot de parte prima af met de levens van de schilders Lorenzo Monaco, Taddeo di 

Bartolo en Lorenzo di Bicci, een rijtje dat door Van Mander werd overgeslagen. Weer waren 

hiervoor inhoudelijke redenen aan te wijzen. In het leven van de Florentijnse Lorenzo 

Monaco werd het schilderen, met andere vrije kunsten, voorgesteld als aardige hobby voor 

een geestelijke. Dat zal Van Mander vanuit zijn streven naar professionalisering van de 

schilder weinig hebben bekoord. Daarnaast bevatte Vasari’s opsomming van Lorenzo 

Monaco’s werken geen artistieke bijzonderheden.399 Taddeo di Bartolo kwam in de Vite naar 

voren als een regionale meester, die ondanks zijn ijver zijn artistieke doelen niet bereikte 

vanwege gezondheidsklachten. Ook de opsomming van het werk van de schilder bevatte 

nauwelijks bijzonderheden en hij had duidelijk geen schilderkunstige vernieuwingen teweeg 

gebracht.400 Ook het leven van de Florentijnse schilder Lorenzo di Bicci bevatte geen 

artistieke bijzonderheden, noch werd deze schilder beschreven als vernieuwer.401 Tot nog toe 

had Van Mander verschillende opmerkingen gemaakt over de manier waarop hij de Vite 

bewerkte. In de levens van Pietro Lorenzetti, Orcagna en Lippo Fiorentino vertelde hij dat hij 

oversloeg wat hij overbodig vond, dat hij schilders liet afvallen als er niets bijzonders over te 

zeggen viel en dat hij alleen de belangrijkste gegevens opnam. Vooralsnog is aannemelijk dat 

hij met reden selecteerde wat hij wilde opnemen of weglaten. In zijn keuzes leek hij trouw aan 

zijn doelstellingen zoals hij die had genoteerd in de voorrede op de Italiaanse Levens. Tot nog 

toe werden alleen de levens van schilders opgenomen. Biografieën die geen leerzame 

artistieke of morele voorbeelden bevatten vielen af. Uit zijn bewerking bleek ook Van 

Manders aandacht voor plaatsen van de oorsprong van de wedergeboorte van de schilderkunst 

in Florence en zijn interesse voor de opeenvolgende artistieke vernieuwingen die kunstenaars 

daar te weeg brachten. In de inleidingen tot de levens en in marginale noten wees Van Mander 

de lezer hier expliciet op. Schilders die elders werkten werden over het algemeen weggelaten. 

Op die manier kwam de helft van de levens uit de parte prima te vervallen. De levens die hem 

wel interesseerden nam hij nagenoeg in Vasari’s volgorde op. Alleen een opmerking over 

Dello di Niccolò Delli als vernieuwer haalde hij naar voren naar het leven van Lippo 

Fiorentino.402 In het voorgaande werd ook duidelijk dat het Van Mander niet zozeer ging om 

een zo compleet mogelijke opsomming van het werk van een kunstenaar. Hij gaf een 

                                                 
399 Vasari 1568, I, pp. 229-231. 
400 Vasari 1568, I, pp. 232-234. 
401 Vasari 1568, I, pp. 235-239. 
402 Zie tevens Miedema 1984a, p. 13. 
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karakteristiek van de kunstenaar en eventueel een aantal specifieke voorbeelden van wat de 

schilder maakte. 

 

28. Romeyn de Hooghe voor Polidoro Vergilio en Alexander Sardus, De rerum inventoribus, 1671, ets, 

Amsterdam, Rijksmuseum. 

 

Indien hij werken beschreef dan waren dit geselecteerde leerzame voorbeelden van deelen der 

Consten waarin die schilder uitblonk.403 Omdat de moderne schilderkunst hier nog zo jong 

was, werd in deze levens de (weder)geboorte en vroege ontwikkeling van bepaalde deelen der 

Consten beschreven. Aan bod kwamen de eerste schreden die schilders zetten op het terrein 

van bijvoorbeeld de weergave van affecten, de weergave van spieren in het naakte lichaam, 

het schilderen van draperieën of het speelser (en natuurlijker) neerzetten van figuren. 

Vermoedelijk waren dit artistieke competenties die hem voor de kunst van zijn eigen tijd van 

belang leken. In dat verband was het interessant dat Van Mander in het leven van Cimabue al 

interesse toonde voor het vloeiender en meer verdreven weergeven van draperieën. Daarmee 

                                                 
403 Volgens Miedema ging het Van Mander niet om de kunstwerken, omdat hij er zoveel niet zou hebben 

beschreven; Miedema 1984a, p. 15. Overigens nuanceerde Miedema zelf deze opmerking, in de korte conclusie 

die hij aan het einde van het boek toevoegde, Miedema 1984a, p. 125. 
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liep hij vooruit op de aandacht die hij in latere levens zou tonen voor verfbehandeling. In deze 

vroege biografieën ging het hem dus niet om het beschrijven van de levensfeiten van schilders 

an sich. Het gedrag van schilders en de hoofdlijnen van hun biografie interesseerden hem, 

maar daarnaast ging het om het werk van deze kunstenaars en de artistieke capaciteiten die 

zich daarin openbaarden. Wat inmiddels ook duidelijk werd was dat de bekende indeling van 

de Vite in drie periodes niet door Van Mander werd gevolgd. Vasari’s verdeling van de tekst 

in een parte prima, seconda en terza was een reflectie van diens geschiedbeeld, waarbij de 

ontwikkeling van de schilderkunst zich in drie periodes voltrok en met Michelangelo de 

hoogste perfectie werd bereikt. Bij Van Mander was daarvan geen sprake. Hier volgden de 

biografieën elkaar op in een doorlopende reeks, waarbij de inleidingen en indexen afvielen die 

Vasari aan iedere parte vooraf liet gaan. Miedema meende daarom dat Van Manders 

geschiedopvatting meer neigde naar dat van Polidoro Vergilio: een reeks van afzonderlijke, 

min of meer losstaande inventies. Dit zou ook het geval zijn voor de Italiaanse Levens. Het 

vermelden van inventies zou vooral hebben gediend om iedere afzonderlijke biografie zo 

compleet mogelijk te maken. Volgens Miedema was het niet Van Manders bedoeling om de 

levens in een onderling samenhangend, historisch verband te plaatsen.404 

Die interpretatie behoeft enige bijstelling. Vergilio’s tractaat De rerum inventoribus was 

vanaf het einde van de vijftiende eeuw in verschillende edities verschenen (afb. 28). Het was 

een geschiedenis van inventies, die in belangrijke mate aan klassieke literatuur waren 

ontleend, waaronder aan Plinius’ Natuurlijke Historie.405 Vergilio stelde niet expliciet het 

concept van progressie aan de orde, maar in tegenstelling tot wat Miedema meende was 

impliciet de gedachte van ontwikkeling en vooruitgang wel degelijk bij hem te vinden, met 

name in de wijze waarop inventies in een chronologie werden geplaatst en deze door de tijd 

heen steeds geavanceerder werden.406 Gezien de enorme populariteit van De rerum 

inventoribus was het goed mogelijk dat Van Mander inderdaad onder invloed van Polidoro 

Vergilio interesse had voor de inventies van schilders.407 De schilderkunst ontwikkelde zich 

bij hem door een opeenvolging van inventies en die ontwikkeling had voor hem dus een 

duidelijk beginpunt gehad in Florence. Hij liet enerzijds voorbeelden weg die dat beeld 

verstoorden en benadrukte anderzijds expliciet hoe Florentijnse schilders van enorme 

                                                 
404 Miedema 1984a, p. 5, 125. 
405 Het einde van het zevende boek van Plinius’ Natuurlijke Historie bevat de grootste catalogus van inventies 

overgeleverd uit de oudheid. Plinius onderscheidde tweehonderd inventies en honderdvijftig inventors op basis 

van verschillende bronnen; Copenhaver 1978; Weiss en Pérez 1997; Hay 1952. 
406 Copenhaver 2002, p. xii. 
407 Of het zonder meer Polidoro Vergilio is waaraan Van Mander zijn geschiedopvatting ontleende, of dat het de 

invloed van Plinius was, zou nader onderzoek moeten uitwijzen. 
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betekenis waren geweest voor de wedergeboorte van de schilderkunst. Succesievelijke 

inventies liepen vervolgens als een rode draad door de Italiaanse Levens, waarbij het idee van 

vooruitgang ook bij hem nadrukkelijk aanwezig was. In zekere zin ging hij zelfs nog verder 

door de specialisatie van zijn onderwerp. Vergilio’s voorbeelden van inventies hadden op de 

meest uiteenliggende terreinen gelegen, maar Van Mander richtte zich alleen op de 

schilderkunst. De voortschrijdende progressie van het vak viel daardoor des te duidelijker aan 

de levens af te lezen. Bovendien had Van Mander in tegenstelling tot Vergilio direkt belang 

bij zijn onderwerp. Het bleef daarom niet bij het beschrijven van de ontwikkeling van de 

schilderkunst aan de hand van voortschrijdende inventies. Karel van Mander had een duidelijk 

idee hoe de schilderkunst was voort te stuwen. Zoals tegen het einde van de Italiaanse Levens 

werkelijk duidelijk zal worden, zou hij zijn lezers van dat inzicht proberen te overtuigen en 

bovendien een poging wagen om hen te bewegen het nodige te doen om dat proces te 

stimuleren. 

 

De bewerking van de parte seconda: de schilderkunst in Florence en daarbuiten verder 

vernieuwd 

In het bewerken van de parte seconda bleef Karel van Mander selectief. Ook hier koos hij 

ervoor schilders te bespreken die met een artistieke of technische vernieuwing de 

schilderkunst vooruit hadden geholpen. Nagenoeg de helft van de levens die hij uit de parte 

seconda opnam, handelde over schilders die dergelijke vernieuwingen op hun naam hadden 

staan: Masaccio zou als eerste zijn figuren afbeelden in natuurgetrouwe, levendige houdingen 

en zorgde als eerste voor natuurlijk vallende draperieën, Antonello da Messina was de eerste 

die de olieverfschilderkunst naar Italië bracht, de gebroeders Pollaiuolo schilderden als 

eersten de musculatuur van hun figuren en Andrea del Verrocchio hervond de techniek om 

gipsen afgietsels te maken waarnaar getekend werd. Aansluitend daarop werd Andrea 

Mantegna besproken. Hij tekende naar gipsen afgietsels en was de eerste die figuren goed in 

het verkort kon weergeven. Filippino Lippi wist zijn figuren als eerste in antieke kleding te 

hullen en bovendien vervaardigde hij als eerste grotesken op de correcte, antieke manier. Het 

waren overigens bijna allemaal vernieuwingen die betrekking hadden op het weergeven van 

de menselijke figuur, het belangrijkste onderdeel van het schilderen. 

Zodoende zou Van Mander zijn selectie uit de parte seconda aanvangen met Masaccio.408 

Hij schrapte Vasari’s inleiding over artistieke rivaliteit en opende de biografie met een op 

Vasari gebaseerde, maar als inleiding nieuw geformuleerde typering van Masaccio’s 

                                                 
408 Vasari 1568, I, pp. 295-300; Van Mander 1604, 102r05-102v35. 
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vernieuwende artistieke kracht. Die kwam voort uit zijn opvatting dat goed schilderen het 

afbeelden van de natuurlijke, levende dingen om hem heen betekende.409 Volgens Vasari en 

Van Mander had Masaccio drie vernieuwingen op zijn naam staan. De eerste was dat hij de 

schilderkunst verbeterde door zijn figuren in mooie, natuurlijke en levendige houdingen af te 

beelden, hetgeen schilders tot dan toe hadden verzuimd. Interessant daarbij was dat Van 

Mander hier aandacht gaf aan het levendig afbeelden van de natuurlijke dingen om hem heen, 

terwijl hij tegelijkertijd aangaf dat Masaccio voor zijn figuren veel had geleerd van het werk 

van twee beeldhouwers, Filippo Brunelleschi en Donatello. De tweede vernieuwing was dat 

Masaccio draperieën op een natuurlijke manier afbeeldde, met minder plooien. De derde 

hervorming was dat hij als eerste zijn figuren in betere, meer passende en natuurlijke 

lichaamsstanden weergaf.410 Naar Masaccio’s rol als vernieuwer en naar de manier waarop hij 

lichaamshoudingen weergaf, verwees hij met marginale noten.411 Daarnaast was Masaccio 

heel goed in het schilderen van perspectief en ging hij verder dan anderen in zijn pogingen 

figuren naakt of in het verkort weer te geven.412 Deze vernieuwingen waren door Vasari ter 

sprake gebracht in de beschrijvingen van een heel aantal werken. Van Mander 

vereenvoudigde dit en beperkte zich tot de bespreking van twee voorstellingen in de 

Brancaccikapel in de Santa Maria del Carmine te Florence.413 Daarbij noteerde hij dat deze 

voorstellingen fungeerden als voorbeeld voor een hele rits beeldhouwers en schilders die hij 

ook met naam en toenaam noemde, waaronder een aantal schilders die in de Italiaanse Levens 

geen eigen biografie zouden krijgen.414 Terwijl Masaccio dus werkte naar ondermeer de grote 

beeldhouwers Brunelleschi en Donatello, zou zijn eigen werk weer ondermeer als voorbeeld 

dienen voor andere beeldhouwers. Het leven van Masaccio stond bijna exclusief in het teken 

van diens rol als verbeteraar en vernieuwer van de schilderkunst. De vernieuwingen die 

Masaccio doorvoerde waren een Florentijnse aangelegenheid. Zijn werk in Rome bleef 

onbeschreven en dat hij naar die stad ging om te leren zodat hij anderen kon overtreffen 

noemde Van Mander ook niet. Evenmin nam hij op dat de schilder zich in Florence niet meer 

op zijn gemak had gevoeld, kennelijk vanwege de afwezigheid van Cosimo de’ Medici.415 Het 

                                                 
409 Van Mander 1604, 102r06-09; vgl. Vasari 1568, I, p. 195 
410 Van Mander 1604, 102r19-26. 
411 Van Mander 1604, 102r: “Schilderconst seer verbetert door Masaccio, welcken schier wel mocht van nieus 

den vinder der selver heeten.”; “Masaccio begon den standen eenen welstant te geven.” 
412 Van Mander 1604, 102r37-39. 
413 Van Mander 1604, 102r44-102v 04, 11-12. 
414 Van Mander 1604, 102v04-12. Geen biografie en ook niet besproken in het leven van een andere schilder 

werden Baldovinetti, Fra Bartolomeo, Albertinelli. Van Mander wijzigde hier Vasari’s “il divinismo 

Michelagnolo Buonarroti” in de “wonderlijcken” Michelangelo; Van Mander 1604, 102v09; vgl. Vasari 1568, I, 

pp. 299. 
415 Vasari 1568, I, pp. 298, r. 07-09. 
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leven eindigde met de gebruikelijke berichten van dood, Masaccio’s leeftijd bij overlijden, het 

jaar waarin hij werd begraven en twee grafschriften in het Italiaans en in het Latijn. Het eerste 

grafschrift beschreef Masaccio als artistiek vernieuwer en leermeester voor generaties na hem, 

regels die Van Mander naar het Nederlands vertaalde.416 

Een volgend schilder die een belangrijke artistieke innovatie inzette was Antonello da 

Messina, volgens Vasari degene die de olieverfschilderkunst in Italië had geïntroduceerd.417 

Voor Karel van Mander was dit waarschijnlijk de aanleiding om de schilder pas na het leven 

van Filippo Lippi te bespreken, de laatste Italiaanse schilder die nog exclusief in tempera had 

gewerkt.418 Hoezeer artistieke vernieuwing een centraal thema was bleek weer uit de 

inleiding, waarin Van Mander in tegenstelling tot Vasari het verloop van de opeenvolgende 

vernieuwingen in de schilderkunst uiteenzette. Hij noemde daarbij kort enkele kunstenaars – 

Alesso Baldovinetti, Giuliano Pesello en anonieme “... meer ander” schilders – die zonder 

succes hadden getracht de schildertechniek te vernieuwen.419 Deze waren door Vasari in een 

eigen biografie besproken, maar Van Mander richtte zich liever op meesters die wel succesvol 

waren geweest.420 Centraal in Antonello’s biografie stond de inventie van het olieverf, die hij 

als eerste vanuit Vlaanderen naar Italië bracht.421 In Van Manders ingekorte versie kwam de 

schilder exclusiever naar voren als een vernieuwer van de schilderkunst, die voor die 

vernieuwing schatplichtig was aan schilders in de Nederlanden. Zijn vroege werk in tempera, 

volgens Vasari in de zogenaamde “... seconda maniera” gedaan, besprak Van Mander niet. Hij 

nam evenmin op dat Antonello in zijn jeugd vele jaren in Rome tekende, ook al zou dat 

tekenen naar het antieke Romeinse verleden verderop telkens besproken worden als een 

belangrijke, noodzakelijke stap in het leerproces van een jonge kunstenaar. Ook Vasari’s 

                                                 
416 Van Mander liet in het Latijn gestelde grafschiften onvertaald, dichtregels in het Italiaans vertaalde hij altijd. 

Van Mander 1604, 102v24-27. 
417 Van Mander 1604, 104r39-105r22. 
418 Van Mander 1604, 103v09-10. Voordien noemde Van Mander het schilderen met “eyverwe” in de levens van 

Cimabue (94v17), Margaritone (95v05), Ambrosio Lorenzetti (99v21) en Giottino (101v13-14). Na de 

introductie van de olieverf in het leven van Antonello, zou de tempera-techniek nog verschillende keren 

genoemd worden, maar vrijwel uitsluitend als één van de technieken die een schilder hanteerde; Van Mander 

1604, 106v17 (Botticelli); 122v41-42 (Penni); 133v41-42 (Francesco Mazzoli); 143r43-47 (Domenico 

Beccafumi); 158r35-38 (Francesco Salviati); 183v21-22 (Giorgio Vasari); 185v36 (Federico Zuccaro); 186r19-

21 (Federico Zuccaro). Van Mander noemde ook het gebruik van tempera bij het maken van retouches; Van 

Mander 1604, 174r21-24 (Primaticcio); 186r04-08 (Zuccaro) In de Nederlandse Levens kwam het schilderen in 

tempera niet meer voor na Jan van Eyck. 
419 Van Mander 1604, 104r40-1-4v02. Vasari’s opening was voor Van Mander erg onaantrekkelijk. Dat veel 

jongens van aanzien voor de kunst kozen vanwege de aantrekkingskracht die ervan uitging en dat ze daarom het 

beroep in de steek lieten dat hen rijk had kunnen maken, was nauwelijks bevorderlijk te noemen voor de status 

van de schilderkunst; Vasari 1568, I, p. 379: “Ha tanta forza la nobilità dell’arte della pittura, che molti nobili 

huomini si sono partiti dall’arti, nelle quali sarebbono potuti ricchissimi divenire ...”. 
420 Vasari 1568, I, pp. 379-382; pp. 404-405. 
421 Van Mander 1604, 104v02-14. 
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opmerking dat sommige schrijvers ten onrechte meenden dat antieke schilders de 

olieverftechniek beheersten liet hij achterwege, zodat de tekst nog verder werd 

gesimplificeerd en de Nederlandse herkomst nadrukkelijker naar voren kwam.422 Van Mander 

noteerde wel hoe Vlaamse kooplieden het werk van Jan van Eyck introduceerden bij koning 

Alfons I van Napels en dat Antonello er zozeer van onder de indruk was dat hij onmiddellijk 

naar Vlaanderen afreisde. Zodoende werd de betekenis van de Nederlandse en Vlaamse 

schilderkunst voor de ontwikkeling van de schilderkunst in Italië eenduidiger voorgesteld. 

Overigens liet Van Mander niet na erop te wijzen dat het om een uitwisseling ging. Antonello 

werd ingewijd in de geheimen van de olieverftechniek, terwijl Jan van Eyck in ruil daarvoor 

Italiaanse tekeningen ontving.423 Verdere bijzonderheden over Van Eyck en “... Ruggier suo 

discepolo”, zoals Vasari Rogier van der Weyden omschreef, verplaatste hij naar de 

Nederlandse Levens.424 Na de dood van Van Eyck keerde Antonello terug naar Italië, waar hij 

in Venetië werkte en zeer werd gewaardeerd door de lokale adel.425 Wat hij voor hen maakte, 

beschreef Van Mander niet, zodat het bij de vage aanduiding bleef dat het veel werk was 

geweest. Met Antonello was dus voor de eerste maal sprake van een schilderkunstige 

vernieuwing die geen Florentijnse en zelfs geen Italiaanse oorsprong had. Het was bovendien 

ook de eerste maal dat een schilder werd besproken die in Venetië woonachtig was. Dit 

doorkruiste het tot nog toe zorgvuldig opgebouwde beeld van Florence als bakermat van de 

moderne Italiaanse schilderkunst. Het toonde ook de waarde van de schilderkunst in de 

Nederlanden en het gaf de Venetiaanse- en Noord-Italiaanse schilderkunst die Van Mander 

verderop zou bespreken een duidelijk beginpunt. De rest van het leven werd besteed aan de 

verdere introductie van de olieverf in Florence door Domenico Veneziano en de heftige 

reactie die dit bij sommigen opriep. Domenico leerde de techniek van Antonello zelf, die hem 

uit vriendschap daarvan op de hoogte had gebracht. Domenico moest dit echter met zijn leven 

bekopen. Door zijn gebruik van olieverf was zijn werk zo goed geworden dat een collega, 

Andrea del Castagno, hem daarom intens haatte en uit nijd om het leven bracht.426 Het 

verdorven karakter van Andrea del Castagno en zijn gebrekkige schildertechniek, wiens 

“...dinghen te wreet en te hardt stonden” waren kennelijk nauw met elkaar verbonden.427 Bij 

Vasari was die geschiedenis verteld in het eigen leven Andrea del Castagno en Domenico 

                                                 
422 Dit kwam wel in het leven van Jan van Eyck in een marginale noot terecht; Van Mander 1604, 203r: “Het 

misschie[n] hoefde niet: want t'is gewis, datmen by d'Antijcke[n] van geen Oly-verwe en wist.” 
423 Van Mander 1604, 104v15-16. 
424 Miedema 1994-1999, dl. 2, pp. 187 e.v.; pp. 227 e.v. 
425 Van Mander 1604, 104v22-25; vgl. Vasari 1568, I, p. 377, r. 08-21. 
426 Van Mander 1604, 104v25-105r10. 
427 Van Mander 1604, 105r10-12. 
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Veneziano.428 Van Mander zou deze schilders echter alleen noemen in het leven van 

Antonello, terwijl hij hun eigen biografie wegliet. Ze waren slechts relevant in relatie tot de 

introductie van de olieverf en als waarschuwend voorbeeld van de soms gruwelijke gevolgen 

van afgunst en nijd. 

 

 

29. Antonio Pollaiuolo, Gevecht van naakte krijgers, ca. 1470-1475, ets en gravure, Amsterdam, Rijksmuseum. 

 

Volgende vernieuwers waren de gebroeders Pollaiuolo, schilders en beeldhouwers te 

Florence. Vasari’s opening van het leven nam Van Mander in zijn geheel over. Hij zette 

daarin uiteen hoe schilders zich dankzij hun kunst aan hun eenvoudige achtergrond konden 

ontworstelen, vooral wanneer ze daarbij hulp en steun ontvingen van kunstlievende prinsen of 

andere opdrachtgevers van aanzien.429 Antonio stapte van het beeldhouwen over naar de 

schilderkunst, omdat hem dit meer roem kon opleveren.430 Vervolgens werden Antonio en 

Pietro Pollaiuolo inderdaad bekend en dankzij talent en ijver vermogend. De werken die hij 

als voorbeelden selecteerde, toonden weer wat hem in Vasari’s tekst aansprak. Ze konden 

getuigen van zijn belangstelling voor het schilderen van naakten, verkortingen en werken naar 

                                                 
428 Vasari 1568, I, pp. 394-399. 
429 Van Mander 1604, 106r06-17; Vasari 1568, I, pp. 465, r. 11-466, r. 02. 
430 Van Mander 1604, 106r18-20. 
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het leven vooral voor de weergave van musculatuur.431 Naar een werk dat die laatste kwaliteit 

demonstreerde verwees hij met een marginale noot.432 Ook achter die vaardigheid ging een 

vernieuwing schuil, aangezien Antonio Pollaiuolo de eerste was die lijken ontleedde om te 

leren hoe anatomie en spieren op de juiste manier konden worden weergegeven.433 Naar die 

vernieuwing verwees eveneens een marginale noot.434 Van Mander noemde bovendien dat de 

kunstenaar prenten vervaardigde, waarin hij alle andere kunstenaars overtrof (afb. 29). Dit 

was de eerste maal dat hij in de Italiaanse Levens prentkunst ter sprake bracht. Vooralsnog 

zou niet duidelijk zijn waarom hij naar Pollaiuolo’s activiteiten als prentsnijder verwees, maar 

zoals verderop zou blijken werden prenten onder meer opgevoerd als leermiddelen voor de 

schilderjeugd. 

 

Het belang van sculptuur voor de schilderkunst 

De ontwikkeling van de schilderkunst kreeg een vervolg met Andrea del Verrocchio, schilder, 

beeldhouwer en architect uit Florence. Van Mander stelde direkt dat Verrocchio’s 

schilderkunst en beeldhouwwerken wat wreet gedaan waren.435 Dat was de reden om het werk 

nauwelijks te bespreken, aangezien dit niet in zijn opzet zou passen: “Van alle zijn wercken 

waer veel te segghen: dan t'comt in onse propoost niet te passe.”436 Het lijkt erop dat hij met 

wreet doelde op te harde overgangen tussen de lichten en donkere partijen van het schilderij. 

Van Mander maakte duidelijk dat de manier waarop de verf werd aangebracht zijn aandacht 

had. Zoals helemaal aan het begin van de Italiaanse Levens al bij Cimabue bleek, was het een 

vloeiende verfbehandeling die hem aanstond, met geleidelijke overgangen tussen de 

verschillende kleurschakeringen, lichte en donkere partijen. Het lijkt erop alsof hij de 

kwaliteiten die hij in de eigentijdse Italiaanse schilderkunst waardeerde, historisch wilde 

verankeren in de voorliggende periode waarin het hervinden van het moderne schilderen aan 

de orde werd gesteld. Wat eveneens in zijn “… propoost … te passe …” kwam, was de 

mededeling dat Verrocchio de eerste was die gipsen afgietsels naar het leven maakte. 

Tamelijk uitvoerig beschreef hij de techniek die de kunstenaar daarvoor ontwikkelde. Eerder 

was bij Masaccio aangegeven hoe sculptuur van waarde was voor het weergeven van figuren. 

                                                 
431 Van Mander 1604, 106r22-26. 
432 Van Mander 1604, 106r: “Cruysbooghspanner aerdich geschildert.” 
433 Van Mander 1604, 106r41-46. 
434 Van Mander 1604, 106r-106v: “Eersten onder moderne, die de musculen socht op goede forme.” 
435 Wreet is alleen in de Italiaanse Levens een begrip dat wordt gebruikt in verband met schilderkunst. In het 

algemeen duidt het op iets dat onaangenaam is voor (één van) de zintuigen. Van Mander gebruikt het begrip in 

verband met verfbehandeling: hard, onaangenaam, het tegenovergestelde van poeselig en  zonder gratie. Alleen 

in het leven van Verrocchio had wreet ook betrekking op beeldhouwkunst. 
436 Van Mander 1604, 107r36-37. 
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Als om die afhankelijkheid te relativeren was daar ook verteld hoe beeldhouwers op hun beurt 

weer leerden van dat werk van Masaccio. Bij Verrocchio hield de vermelde vernieuwing 

direkt verband met de vervaardiging van sculptuurmodellen, hetgeen van evident nuttig was 

voor het tekenonderwijs van de jonge schilder en uiteindelijk voor de schilderkunst. Vasari 

bracht Verrocchio’s vondst impliciet ter sprake, maar Van Mander noemde de kunstenaar 

nadrukkelijk de eerste die deze toepassing in de praktijk bracht en wijdde hieraan een 

marginale noot.437 De gemeenschappelijke basis van de schilder- en beeldhouwkunst werd 

ook aangekaart, namelijk met de observatie dat Verrocchio een goede tekenaar was.438 Hierna 

besteedde Van Mander de rest van het leven aan een anekdote die Vasari al eerder had 

behandeld en die de status van de kunstenaar demonstreerde. Verrocchio diende met respect 

bejegend te worden, zelfs door Venetiaanse senatoren. De kunstenaar maakte dit met een 

snedige opmerking duidelijk, hetgeen er voor zorgde dat zijn betaling zelfs werd verdubbeld, 

iets waarnaar Van Mander graag verwees met een marginale noot.439 Hier werd de brille en 

levendige geest van de kunstenaar gedemonstreerd en zijn status bevestigd. Tot slot nam Van 

Mander de foutieve sterfdatum van Vasari over, namelijk 1388 in plaats van 1488. Dat was 

ongetwijfeld een vergissing die hij over het hoofd zag. Het betekende een te grote breuk in de 

grote chronologische lijn die tot nog toe werd gevolgd. Bovendien noteerde Van Mander dat 

Leonardo da Vinci een leerling van Verrocchio was, hetgeen evident onmogelijk was geweest 

indien die meester inderdaad al in 1388 was overleden.  

De waarde van de inventie van Verrocchio werd nog eens goed onderstreept in het leven 

van Mantegna dat nu volgde.440 Vasari uitte zich negatief over de mogelijkheden om goed te 

leren schilderen in Noord-Italië, maar Van Mander deed zijn best die negativiteit te temperen.  

Hij wilde wel opnemen dat de in Padua opgeleidde Andrea Mantegna het vak ondermeer 

leerde door te tekenen naar afgietsels van antieke sculptuur. Daarmee was de noodzaak van 

die vinding van Verrocchio onderstreept, hetgeen hij zelfs wilde aanzetten met de aan Vasari 

ontleende observatie dat de schilder zo  uiteindelijk genoeg kon leren dan wanneer hij alleen 

zijn leermeester had gevolgd.441 Vervolgens besloot hij dat Mantegna ook leerde door te 

tekenen naar het werk van andere schilders, zonder daar overigens zoals Vasari aan toe te 

voegen dat deze afkomstig waren uit Toscane en Rome en zonder de misprijzende toevoeging 

                                                 
437 Van Mander 1604, 107v02-09; 107r-v: “Plaister gieten, by wien eerst in’t ghebruyck gebracht.”; vgl. Vasari 

1568, I, p. 465, r. 16-26. 
438 Van Mander 1604, 107r39-46. 
439 Van Mander 1604, 107v09-24; 107v: “Aerdighe antwoorde Verrochij aen die van Venetien.” 
440 Van Mander 1604, 107v27-109r05; Vasari 1568, I, 487-492. 
441 Van Mander 1604, 107v38-41. 
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dat Mantegna zodoende toch nog veel opstak.442 Het tekenen naar afgietsels van antieke 

sculptuur en naar schilderkunst van collega’s was een vast onderdeel van het leerproces dat zo 

aansluitend op het leven van Verrocchio ook extra nuttig was om te bespreken. Maar Van 

Mander had geen behoefte de Noord-Italiaanse schilderkunst in een ongunstig daglicht te 

stellen door een afhankelijkheid van Toscaanse en Romeinse schilderkunst te suggereren. 

Overigens wees Van Mander niet alleen op het nut van het tekenen naar gipsmodellen, maar 

ook op de gevaren ervan. Mantegna’s leermeester Squarzione had kritiek op het feit dat het 

tekenen naar gipsmodellen een soort hardheid opleverde die ongewenst was. Sinds de 

introductie van de olieverfschilderkunst lag die dreiging van hardheid op de loer, hetzij door 

een gebrekkige schildertechniek zoals bij Andrea del Castagno of, zoals hier, voortkomend uit 

het te trouw navolgen van gipsen voorbeelden. Van Mander had oog voor de 

vooringenomenheid van Squarzione, die zich tegen Mantegna had gekeerd nadat deze in het 

huwelijk was getreden met de dochter van zijn rivaal, Jacopo Bellini. Maar desondanks 

meende hij dat er een kern van waarheid zat in de kritiek. In een marginale noot wees hij er 

daarom op dat kritiek soms bevordelijk was.443 Squarzione had gelijk dat men niet kon leren 

schilderen door alleen naar antieke, stenen beelden te kijken en Mantegna moest dit ook zelf 

erkennen. Alleen door het observeren van het leven, verkreeg een schilderij een “... seker 

teere soeticheyt, die t’vleesch oft het leven heeft.”444 Waren het figuren in zwart en wit dan 

was het goed geweest dat ze op antieke beelden geleken. Maar door de toevoeging van kleur 

leken de figuren van steen, terwijl ze levende personen moesten voorstellen.445 Van Manders 

interesse voor deze kwestie was duidelijk uit het feit dat hij de tekst hier volledig opnam. Het 

overtuigend schilderen van menselijke huid zou uitgroeien tot een deel dat als een rode draad 

door de Italiaanse Levens zou lopen. Van Mander nam nog op dat Mantegna’s draperieën er 

hard uitzagen, met te kleine plooien, terwijl zijn manier van schilderen wat droog was.446 Het 

was kritiek die in lijn lag met het voorgaande, namelijk een gebrek aan observaties naar het 

leven. Dit nam echter niet weg dat hij vervolgens overging op het bespreken van de Triomf 

van Julius Ceasar, een werk dat Mantegna vervaardigde voor Ludovico Gonzaga en waarnaar 

hij verwees met een marginale noot (afb. 30).447  

 

                                                 
442 Vgl. Vasari 1568, I, p. 488, r. 05-12: “… e particolarmente di Toscana, e di Roma.” 
443 Van Mander 1604, 108r: “Vyandige berispinge is somtijts voorderlijck.” 
444 Van Mander 1604, 108r15-16. 
445 Van Mander 1604, 108r17-20; vgl. Vasari 1568, I, p. 488, r. 34-43. Miedema legde deze passage abusievelijk 

uit als een betoog voor de bewering dat antieke beelden volmaakter zouden zijn dan de natuur; Miedema 1973, 

dl. 2, p. 434, n. 88. 
446 Van Mander 1604, 108r39-41. 
447 Van Mander 1604, 108r: “Triomphe van Iulius Caesar, constigh gheschildert.” 
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30. G.A. da Brescia (?) naar Mantegna, Triomf van Caesar, ca. 1470-1500, gravure, Londen, British Museum. 

 

In tegenstelling tot Vasari noteerde hij niet de naam van het palazzo waar het werk zich 

bevond, maar wel nam hij een uitvoerige beschrijving van de “kunstig” geschilderde 

voorstelling op.448 Speciale aandacht ging uit naar de manier waarop de suggestie van 

ruimtelijkheid en rilievo werd gecreëerd. De middelen waarmee dit werd bereikt somde Van 

Mander allemaal op: het aanzicht van onderaf, de wijze waarop de voeten van de voorste 

figuren aan de rand van de voorstelling stonden, de manier waarop de figuren op het tweede 

plan veel kleiner waren weergegeven zodat hun voeten niet meer zichtbaar waren, het 

vaatwerk dat als aan de rand van het beeld was geplaatst en het zicht daarop van onderaf. 

Mantegna was de eerste die op de allerbeste manier zijn figuren in het verkort wist af te 

beelden en dit werk was daar het voorbeeld van. In tegenstelling tot Vasari werden geen 

kleinere, maar alleen een aantal grote opdrachten besproken. De decoratie van een kapel voor 

paus Innocentius VIII in het Belverdere van het Vatikaans paleis werd besproken, die zo 

                                                 
448 Van Mander 1604, 108r42-108v13; vgl. Vasari 1568, I, p. 489, r. 46. 
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nauwkeurig was uitgevoerd alsof het een miniatuur was. Toch was bij de bespreking van deze 

opdracht vooral het ongeduldige gedrag van de kunstenaar interessant die geen zin had om op 

zijn geld te moeten wachten, alsook de manier waarop de paus daarop reageerde.449 

Van Mander was in Mantegna geïnteresseerd als gebruiker van gipsmodellen en als de 

vernieuwer van het weergeven van figuren in het verkort. Toch waren er ook onderdelen van 

de biografie die meer betrekking hadden op het gedrag en karakter van de kunstenaar, die hem 

aanstonden. Hij was ingenomen met het feit dat Mantegna zich aan zijn eenvoudige afkomst 

kon ontworstelen door een gelukkige combinatie van talent, ijver en een gunstige gezind 

lot.450 Ook eerzucht was belangrijk als de motor tot een gezonde rivaliteit met andere 

schilders. Van Mander koppelde deze opsomming kos van een beschrijving van Mantegna’s 

medeleerlingen en concurrenten, waardoor de vruchtbare mix van talent en karakter bij hem 

duidelijker uit de verf kwam.451 Eén concurrent, Nicolò Pizzolo, noemde hij echter wel, 

vooral om de verderfelijkheid van geweld aan te geven. Pizzolo verkoos de wapenen boven 

het penseel, hetgeen hem niets dan ellende bracht en uiteindelijk tot zijn geweldadige dood 

leidde.452 Aan het einde van het leven kwam ook Mantegna’s grafiek ter sprake. Van Mander 

noemde kort diens gewassen tekeningen waarbij de hoogsels werden gevormd door het papier 

zelf en noemde daarnaast prenten, ondermeer naar de eerder behandelde Triomf van Julius 

Caesar, maar ook naar een Bachanaal, een “strijdt der Zee-monsteren”, een Kruisafneming, 

een Graflegging van Christus “... en ander dinghen, alle sonderlinghe en weerdich om sien” 

(afb. 31).453 Als altijd geïnteresseerd in de lof van schrijvers, noteerde hij bovendien dat de 

dichter Ludovico Ariosto de schilder beschreef om zijn kunst en zijn leven en hem met 

Leonardo da Vinci en Giovanni Bellini tot de beroemdste schilders van zijn tijd rekende.454 

 

 

                                                 
449 Van Mander 1604, 108v16-29; 108v: “Aerdighe antwoorde van den Paus Innocentius de achtste”; vgl. Vasari 

1568, I, pp. 490, r. 30 – 491, r. 02. 
450 Van Mander 1604, 107v28-34. 
451 Van Mander 1604, 107v41-42; Vasari 1568, I, p. 488, 10-12. 
452 Hiernaar verwees ook een marginale noot; Van Mander 1604, 108r: “Nicolaes Pizzolo, fraey Schilder, jongh 

vermoort.” 
453 Van Mander 1604, 108v36-39. 
454 Van Mander had eerder het leven van Bellini niet opgenomen, maar dat vormde kennelijk geen bezwaar om 

de kunstenaar hier te noemen.  
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31. Andrea Mantegna, Graflegging, ca. 1470-1475, burijn en droge naald, Washington, National Gallery of Art. 

 

De deelen der Consten als selectiecriterium 

Filippino Lippi was weer een volgende vernieuwer die werd besproken.455 Hij was de eerste 

die met het idee kwam om figuren op antieke wijze aan te kleden, een vinding waaraan Van 

Mander ook de enige marginale noot wijdde die deze biografie rijk was.456 Bovendien 

schilderde Filippino als eerste grotesken op de goede, antieke manier en wist hij allerlei 

antieke beeldelementen in zijn schilderijen te gebruiken.457 Weer kwam in Van Manders 

bewerking grote nadruk te liggen op deze vernieuwingen. Hij besprak die werken die deze 

vernieuwingen toonden en negeerde in eerste instantie ander werk dat er niet mee in verband 

gebracht kon worden.458 Uiteindelijk zou hij verderop in de tekst echter ook andere werken 

selecteren, indien daarmee de vorderingen van de schilder in andere deelen der Consten 

konden worden gedemonstreerd. Daarnaast was hij geïnteresseerd in hetgeen de schilder voor 

vooraanstaande kardinalen vervaardigde, werk waarin verschillende deugden waren 

afgebeeld, een goede uitbeelding van affecten, interessante lichteffecten of levendige details 

die in historiescènes werden toegepast. Verdere vereenvoudigingen van de tekst zorgden 

                                                 
455 Vasari 1568, I, pp. 493-497. 
456 Van Mander 1604, 109r: “Phillipo Lippi bracht eerst op Beelden te cleede[n] en chiere[n], op zijn Antijcks.” 
457 Van Mander 1604, 109r16-25. 
458 Van Mander 1604, 109r35-46; ; Vasari 1568, I, p. 495, r. 19-34. 
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ervoor dat de verwijzing naar Vasari’s tekeningenverzameling afviel, dat een portret van 

kardinaal Caraffa ongenoemd bleef en ook de naam van Lippi’s leerling Raffaellino del Garbo 

werd weggelaten. In de eigen opening die Van Mander aan het leven toevoegde, wilde hij 

nadruk geven aan het feit dat de schilderkunst niet overerfbaar was. De schilderkunst kwam 

niemand aanwaaien, daarvoor waren talent en geduldige oefening vereist. Dat gezegd 

hebbende, wilde hij wel toegeven dat talent aangeboren was en Fillipino Lippi’s vader ook 

schilder was geweest. Met deze didactische vingerwijzing legde Van Mander meer nadruk op 

het wenselijke gedrag dat de jonge schilder moest vertonen wilde hij een goed schilder 

worden. Voor Vasari was Filippino Lippi simpelweg een schilder die zich – gezegend met een 

goed intellect en een gave voor mooie inventies – in de voetsporen van zijn overleden vader 

verder bekwaamde in de schilderkunst.459 Bij Van Mander kreeg zo het edele karakter van de 

kunstenaar in combinatie met zijn afkomst meer nadruk en hij uiteindelijk daarom als groot 

prins werd begraven.460 

Marginale noten wezen de lezer op belangrijke aspecten van de tekst zoals 

vernieuwingen in de schilderkunst of deelen der Consten die een schilder goed beheerste. Het 

was ook waar de lezer geattendeerd werd op de naam en specifieke kwaliteiten van 

kunstenaars die geen eigen leven hadden gekregen. Zo waren Piero della Francesca en Fra 

Angelico zijdelings ter sprake gekomen in het leven van Leon Battista Alberti.461 Piero della 

Francesca was heel inventief in het schilderen van nachtscènes en van “... alderley deelen der 

Schilder-const.”462 Die andere deelen waren onder meer het weergeven van affecten en het 

samenstellen van ordonnaties zoals slagscènes met schitterende wapenuitrustingen en “… 

groeppen der Peerden …”, het ging over de weergave van het perspectief en ook portretten 

naar het leven. Dat Piero daarnaast schreef over wiskunde en geometrie vertelde Van Mander 

eveneens, het was daarom dat hij paste in het leven van Alberti.463 Maar voorbeelden van het 

werk van Piero gaf hij niet, netzomin als hij noemde dat Piero’s werk in de Stanze van het 

Vatikaan werd vernietigd om ruimte te maken voor Rafaels fresco’s.464 Het vernietigen van 

                                                 
459 Van Mander 1604, 109r06-10; vgl. Vasari 1568, I, p.493, r. 03-09. Van Manders nieuwe opening werd niet 

opgenomen in Miedema’s konkordans; Miedema 1984a, p. 128. 
460 Van Mander 1604, 109v28-30. 
461 Piero della Francesca en Fra Angelico werden behandeld in het leven van Alberti: “Twee Schilders ben ick 

voorby ghegaen, die weerdigher ghenoemt mochten wesen ...”; Van Mander 1604, 103r07-08.  
462 Van Mander 1604, 103r: “Pieter della Francesca was seer inventief van nachten, en alderley deelen der 

Schilder-const.” In de Vite was Piero degene die moderne schilders de weg wees in het schilderen van 

nachtscènes, overigens zonder dat hij nadrukkelijk werd neergezet als de eerste vernieuwer op dat gebied; Vasari 

1568, I, pp. 355, r. 46 – 356, r. 04. 
463 Van Mander 1604, 103r08-16. 
464 Vasari 1568, I, p. 354, r. 35-40. 
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kunstwerken keurde hij zonder meer af.465 Hij vertelde ook niet dat de kunstenaar gebruik 

maakte van kleimodellen waarover doeken werden gedrapeerd, om zo plooival te (leren) 

tekenen.466 In de sterk ingekorte vermelding van deze kunstenaar, wees Van Mander dus 

vooral op diens prestaties in selectieve deelen der Consten. Een andere marginale noot in het 

leven van Alberti wees de lezer op Fra Angelico. Hij was een “... goet schilder en verlichter”, 

die uitstekend devotie tot uitdrukking wist te brengen.467 

Het leven van Fra Filippo Lippi dat volgde op dat van Alberti, stond om te beginnen in 

het teken van het aanzien dat de schilder met zijn werk had verworven.468 Ook de inleiding 

die Van Mander onafhankelijk van Vasari aan het leven toevoegde, had daarop betrekking.469 

Filippo Lippi kende een moeizame start, maar door zijn natuurlijke aanleg, ijver en door het 

navolgen van goede voorbeelden, wist de schilder een goede positie te verwerven. Van 

Mander noteerde dat de schilder vanaf zijn achtste in het Florentijnse Karmelietenklooster 

werd gedaan, zodat hij opgroeide in de direkte omgeving van de door Masaccio gedecoreerde 

Brancacci kapel. De decoraties van die kapel waren een stimulerend voorbeeld voor de 

schilder, terwijl eenzelfde stimulans uitging van de wedijver die heerste onder schilders die 

tekenden naar het werk van Masaccio in de Brancacci kapel.470 Interessant vond Van Mander 

ook een anekdote waarin Filippo Lippi zich aan de Barbaren of Moren ontworstelde dankzij 

zijn kunst.471 Hij kortte de tekst in, maar noemde wel dat de schilder eervolle opdrachten 

ontving van de koning van Napels, de paus en Cosimo de’ Medici, alsook zijn vriendelijke 

omgang met enkelen van hen. Van Mander noemde zelfs de schilders’ “... oncuyssche 

begeerte”, maar de les die de lezer daaruit kon trekken was belangrijker. De edele geest van 

een kunstenaar liet zich niet dwingen, zelfs niet als een vorst als Cosimo de’ Medici zijn 

gedrag als ongewenst bestempelde. Andere punten van kritiek liet Van Mander echter 

achterwege.472 Weer werd Vasari’s behandeling van het werk van Fra Filippo Lippi ingekort. 

En opnieuw koos Van Mander voor voorbeelden die de specifieke kwaliteiten van deze 

kunstenaar illustreerden in de deelen der Consten die hij beheerste. Van Mander noemde dat 

hij zijn draperieën een goede plooival meegaf, dat zijn tekening in orde was en dat hij een 

                                                 
465 Zie ook de voorrede op de Italiaanse Leven; Van Mander 1604, 93r-v. 
466 Vasari 1568, I, p. 356, r. 44-45. 
467 Van Mander 1604, 103r16-19; 103r: “Broer Ian van Fiesole goet Schilder en verlichter.” 
468 Vasari 1568, I, pp.385-391; Van Mander 1604, 103r22-104r38. 
469 Van Mander 1604, 103r23-28. 
470 Van Mander 1604, 103r30-40. 
471 Van Mander wijdde er een marginale noot aan: “Philippo Lippi, in Barbarijen gevangen, quam los door sijn 

Const.”; Van Mander 1604, 103v. 
472 Van Mander noemde wel dat de schilder de jonge non Lucrezia Buti, dochter van Florentijns burger, wist te 

verleiden. Onvermeld bleef dat Lippi haar niet wilde trouwen. Wel vertelde hij dat de schilder een zoon met haar 

had, Filippino Lippi, die op zijn beurt een goed schilder werd; Van Mander 1604, 104r38-40. 
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goede schildertechniek had. Maar vooral was hij geïnteresseerd in Filippo Lippi’s vermogen 

om affecten af te beelden en daarop vestigde hij de aandacht met een marginale noot.473 

Een kunstenaar ontwikkelde zijn bekwaamheden in de deelen der Consten door vlijtig te 

oefenen. Hij deed dat in concurrentie met andere schilders, door de stimulans die uitging van 

opdrachtverlening. In de nieuwe inleiding op het leven van Ghirlandaio stelde Van Mander 

dat de schilderkunst zich steeds verder naar volmaaktheid ontwikkelde, door toedoen van 

liefhebbers van de schilderkunst en van de schilders zelf.474 Het leven van Ghirlandaio was 

daarvan een mooie illustratie. Het werd weer sterk ingekort en ongewenste details als een 

gildelidmaatschap van Ghirlandaio kwamen te vervallen. Ook werd niet meer de complete 

carrière belicht zoals bij Vasari, maar weer koos Van Mander voor twee hoogtepunten die een 

goede indruk gaven van het werk van de schilder en ook van het niveau van zijn 

opdrachtgevers.475 De eerste opdracht was de decoratie van een kapel voor de familie 

Vespucci. Over het werk zelf werd niets verteld; hier was het louter de naam van de machtige 

opdrachtgever die Van Mander interesseerde. De heel uitvoerige behandeling van de tweede 

opdracht, de Tornabuoni kapel in de Santa Maria Novella, nam daarentegen nagenoeg de rest 

van het leven in beslag. Hier werd de naam van de opdrachtgevers achterwege gelaten en alle 

aandacht ging uit naar het beschrijven van een groot aantal van de scènes uit de frescocyclus. 

Zijn selectie toonde zijn interesse voor voorstellingen met veel handelende figuren, een 

perspectivisch weergegeven ruimte en vooral een rijke uitbeelding van affecten. Naar één van 

die scènes, de Kindermoord van Bethlehem, verwees een marginale noot (afb. 32).476 Die 

attendeerde op de affecten en de actien, de passende bewegingen en handelingen, die zo 

uitstekend waren weergegeven in deze voorstelling. In de tekst was de felheid en wreedheid 

van de moordenaars beschreven, de grote woede en razernij van de moeders, het sterven van 

de kinderen, maar ook de manier waarop een ontzette moeder de moordenaar van haar zoon 

aan de haren naar achter trok.477 Waar de fresco’s zich precies bevonden in de kapel was niet 

relevant. Ook Vasari’s opmerkingen over de schilders kwaliteiten als mozaïekwerker 

vervielen en leerlingen werden evenmin genoemd, ook al bevond Michelangelo daaronder.478 

                                                 
473 Van Mander 1604, 104r: “Affecten uytgebeelt wonder constigh.” 
474 Van Mander 1604, 105r24-26. Niet in Miedema’s concordans; Miedema 1984a p. 128. 
475 Het werk in de Santa Croce waarmee de kunstenaar zijn naam vestigde bleef bijvoorbeeld ongenoemd, 

evenals de fresco’s in de Sassetti kapel van de Santa Trinità waarmee Vasari’s mooie beschrijvingen van 

affecten verloren gingen; Vasari 1568, I, pp. 358, r. 31 – 359, r. 27. 
476 Van Mander 1604, 105v: “Affecten en aerdige actien, in een kinderdoodinge” 
477 Van Mander 1604, 105v03-22. 
478 Vasari 1568, I, p. 464, r. 26-32. 
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Van Mander noemde wel de grote ijver van Ghirlandaio en ook daarnaar verwees hij met een 

marginale noot.479  

 

 
32. Domenico Ghirlandaio, Kindermoord van Bethlehem, fresco, 1485-1490, Florence, Santa Maria Novella. 

 

De beheersing van die deelen der Consten was een kwestie van voortschrijdende 

ontwikkeling. Gedreven door de wens om te ontkomen aan de armoede van zijn jeugd en om 

het hoogste niveau te bereiken met zijn werk, kwam Pietro Perugino in Florence bij 

Verrocchio in de leer. Vasari had Perugino uitvoerig besproken en Van Mander haalde relatief 

veel van die tekst aan.480 Het was de lange inleiding over de karaktervormende invloed van 

een armoedige jeugd die Van Mander met instemming opnam. Rijkdom had voor Perugino de 

weg van de deugd kunnen sluiten, maar door armoede werd deze juist voor hem geopend. 

Naar dat leerzaam aspect van het leven verwees ook een marginale noot.481 Nadat de 

deugdzaamheid van dit voorbeeld goed uiteeingezet was beschreef Van Mander twee werken 

die de artistieke kwaliteiten van de kunstenaar konden illustreren. Het ene etaleerde 

Perugino’s talent voor het uitbeelden van ouderdom en van de anatomie. Het andere 

                                                 
479 Van Mander 1604, 106r: “Grooten werck-lust van Domenicus Girlandaio.” 
480 Van Mander 1604, 110r28-111r40; Vasari 1568, I, pp. 507-517. 
481 Van Mander 1604, 110v: “Spreeckwoorden Petri Perusini.” De marginale noot verwees naar Perugino’s 

uitspraken: “Dat nae de quade daghen, goede dagen mosten comen: En alst moy weder is maecktmen huysen, 

om in’t vuyl weder onder te woonen in’t drooghe.”; Van Mander 1604, 110v06-08. 
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illustreerde het kleurgebruik, de weergave van affecten en een prachtig landschap waarin 

Perugino uitblonk. Hiervoor bood een door Van Mander niet bij naam genoemde bewonderaar 

driemaal het bedrag dat er oorspronkelijk voor betaald was. Maar uiteindelijk nam Van 

Mander ook de kritiek op die Vasari had geuit. Perugino verviel in zijn werk teveel in 

herhaling door figuren en andere beeldelementen telkens weer te gebruiken, waardoor zijn 

werken erg op elkaar leken. En het landschap van Perugino werd in zijn eigen tijd heel mooi 

gevonden, omdat men toen nog geen betere voorbeelden daarvan had gezien, zoals er daarna 

wel waren. De betrekkelijkheid van Perugino’s beheersing van sommige deelen der Consten 

werd daarmee duidelijk, alsook hoe de kunst zich voortdurend verder ontwikkelde. Dat de 

kwaliteit van Perugino’s werk in zijn eigen leven werd gerelativeerd, had te maken met het 

feit dat hij bij Vasari moest dienen als contrast met de jonge Michelangelo en iets daarvan ook 

in de Italiaanse Levens terecht kwam.482 Na Perugino besprak Van Mander het leven van 

Luca Signorelli, die het schilderen van naakten met alle perspectivisch weergegeven 

verkortingen van het menselijk lichaam beheerste. Die kwaliteit kwam tot uitdrukking in zijn 

Laatste Oordeel in de Dom van Orvieto, een werk dat een inspiratie was voor latere schilders 

zoals Michelangelo. Van Mander nam verderop ook op dat de schilder heel ver ging om 

naakten te tekenen, namelijk door ook zijn eigen vermoorde zoon in tekening vast te leggen. 

Een opsomming van andere werken van Signorelli liet Van Mander achterwege en ook dat 

Signorelli verwant was aan een voorouder van Giorgio Vasari liet hij weg. Opdrachten van 

paus Sixtus en de schilders beloning daarvoor, interesseerden Van Mander des te meer, zoals 

bijvoorbeeld het werk dat de schilder in concurrentie met anderen in de Sixtijnse kapel 

vervaardigde. Deze opdrachten leverden de schilder veel geld en waardering op en ook 

opdrachten voor bijna alle prinsen van Italië. Latere werken van Signorelli sloeg Van Mander 

over, evenals Vasari’s jeugdherinneringen aan de kunstenaar.483 Na een bondige omschrijving 

van het karakter van de schilder, sloot Van Mander het leven af met de sterfdatum en met 

Signorelli’s leeftijd bij overlijden. 

 

Diverse redenen voor het afwijzen van levens 

Van Mander was dus geïnteresseerd in het behandelen van vernieuwers van de schilderkunst 

en in het beschrijven van de deelen der Consten die schilders beheersten. Dat bleek uit 

hetgeen hij selecteerde, maar strookte ook met hetgeen hij wegliet. De levens die afvielen 

                                                 
482 Van Mander 1604, 111r13-21; vgl. Vasari 1568, I, p. 514, r. 05-38. 
483 Vasari 1568, I, pp. 528, r. 40 – 529, r. 35. 
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waren in de eerste plaats nog steeds de levens van beeldhouwers en architecten.484 Een 

uitzondering daarop was het leven van architect Leon Battista Alberti geweest omdat hij 

schreef over, onder andere, architectuur en schilderkunst. Van Mander presenteerde Alberti 

overigens wel sterker als schilder, door hem in de titel van het leven aan te duiden als 

Florentijns schilder en bouwmeester.485 Verschillende biografieën van schilders vielen echter 

ook af en het is interessant om na te gaan wat de reden daarvoor was. Dat deze biografieën 

willekeurig zouden zijn geschrapt zoals in de literatuur werd gesuggereerd, was niet het geval. 

Er lagen juist goede redenen aan Van Manders afwijzingen ten grondslag en voor een groot 

deel lagen deze in lijn met wat ik tot heb geobserveerd. De schilders die afvielen hadden in 

ieder geval geen enkele schilderkunstige vernieuwing op hun naam staan. Belangrijke deelen 

der Consten werden niet door hen beheerst en hun werk werd nauwelijks beschreven door 

Vasari. De eerste reeks schilders die Van Mander schrapte, bestond uit de Florentijnen Paolo 

Uccello, Lorenzo Ghiberti, Masolino uit Val d’Elsa en Parri Spinelli uit Arezzo. Paulo 

Uccello was een excentrieke melancholicus.486 Zijn fixatie voor het perspectief ging ten koste 

van de correcte weergave van de menselijke figuur.487 Lorenzo Ghiberti werd in de titel van 

zijn leven weliswaar schilder genoemd, maar in feite bracht Vasari alleen zijn werk als 

beeldhouwer ter sprake. Ghiberti had net als Alberti een tractaat over kunst gepubliceerd, 

maar Vasari was daarover heel kritisch geweest.488 Masolino wist het afbeelden van figuren te 

verbeteren, zoals te zien in de Brancacci kapel van de Santa Maria del Carmine in Florence.489 

Zowel Vasari als Van Mander noemden de fresco’s in de Brancacci kapel vaak, maar altijd als 

exemplarisch voorbeeld van het werk van Masaccio. Masolino werkte veel te hard, waardoor 

hij jong stierf, hetgeen Van Mander nauwelijks aanbevelenswaardig zal hebben gevonden.490 

Parri Spinelli kwam ook te vervallen, ondanks Vasari’s enthousiasme voor diens lange 

figuren met goede draperieën en zijn beheersing van de fresco techniek.491 De schilder was 

echter melancholiek en solitair van aard, hetgeen samenhing met een overdreven fanatisme 

ten aanzien van studeren. Ook de levens van de schilders Piero della Francesca uit Borgo San 

                                                 
484 Dat waren de levens van Jacopo dalla Quercia (Vasari 1568, band I, pp. 249-252), Niccolo Aretino (253-255), 

Nanni di Banco (259-261), Luca della Robbia af (262-267), Filippo Brunelleschi (301-326); Donatello (327-

337), Michelozzo (338-346), Antonio Filarete e.a. (347-349), Giuliano da Maiano (350-352), Vellano da Padova 

(383-384), Paolo Romano (392-393), Francesco di Giorgio (410-411), Antonio en Bernardo Rossellino (412-

415), Desiderio da Settignano (416-418), Mino da Fiesole (419-422), Cecca (440-447) en Benedetto da Maiano 

(476-480). 
485 Vasari noemde hem in de titel van het leven een Florentijns architect; Vasari 1568, I, p. 366. 
486 Bijlage II. 
487 Vasari 1568, I, pp. 268-274. 
488 Vasari 1568, I, pp. 275-286. 
489 Vasari 1568, I, pp. 287-289. 
490 Vasari 1568, I, pp. 288-289. 
491 Vasari 1568, I, pp. 290-294. 
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Sepolcro en Fra Angelico uit Fiesole waren niet opgenomen, maar de hoofdlijnen waren 

genoemd in het leven van Alberti.492 De schilder Lazzaro Vasari uit Arezzo viel weer wel 

helemaal af.493 Volgens Vasari was hij beroemd in zijn geboorteplaats en heel Toscane. De 

schilder leek echter vooral door Vasari te zijn behandeld als zijn eigen voorouder. Lazaro had 

ook geen noemenswaardige vernieuwingen op zijn naam staan, geen bijzondere deelen der 

Consten waarin hij uitblonk en zijn plaats en functie in de ontwikkeling van de schilderkunst 

bleef onduidelijk. Ook het leven van de Florentijnse schilder Alesso Baldovinetti viel af.494 

De kunstenaar werkte in fresco, maar ook in tempera en mozaïek. Die technieken beheerste de 

schilder niet goed en zijn werk was “droog” en grof in de draperieën.495 Daarbij ondernam 

Baldovinetti vruchteloze pogingen om de al achterhaalde temperatechniek te vernieuwen en 

schilderijen duurzamer te maken. Zo werd hij – met “eenen Pisello” – ook door Van Mander 

genoemd aan het begin van het leven van Antonello da Messina.496 Zowel Alesso Baldovinetti 

als Pisello waren dus onsuccesvolle schilders, die er in tegenstelling tot Antonello niet in 

slaagden de schilderkunst te verbeteren. Het leven van Antonello slokte ook de biografieën 

van nog twee kunstenaars op, te weten de genoemde Andrea del Castagno uit de Mugello en 

Domenico Veneziano.497 Door in het leven van Antonello te vertellen hoe Domenico door 

deze schilder in de olieverftechniek werd ingewijd, terwijl Domenico op zijn beurt de kennis 

van het olieverfschilderen weer doorgaf aan de verdorven Andrea del Castagno, was het niet 

nodig ze in een eigen biografie te behandelen. 

Vervolgens viel nogmaals een reeks schilders af, om te beginnen het leven van de 

Veronese schilders Gentile da Fabriano en Pisanello, het leven van de Florentijnen Giuliano 

Pesello en Pesellino en het leven van de Florentijn Benozzo Gozzoli.498 Pisanello was de 

leerling van de schurkachtige Andrea del Castagno en dat hij zoveel van zijn leraar opstak 

was waarschijnlijk geen aanbeveling. Pisanello vervaardigde overigens wel eervolle 

opdrachten en werd door dichters bezongen, maar die opdrachten werden door Vasari slechts 

met een minimum aan details besproken. Dat laatste gold ook voor het werk van de 

concurrerende Gentile da Fabriano. Giuliano Pesello imiteerde Andrea del Castagno eveneens 

(afb. 33). Volgens Vasari was hij zo zelfs een goede meester geworden, maar Vasari 

beschreef in zijn opsomming van werken weer niet waarin die kwaliteit dan naar voren kwam. 

                                                 
492 Vasari 1568, I, pp. 353-357; 358-365. 
493 Vasari 1568, I, pp. 371-374. 
494 Vasari 1568, I, pp. 379-382. 
495 Vasari 1568, I, p. 380, r. 43-44. 
496 Van Mander 1604, 104r45-104v02. 
497 Vasari 1568, I, pp. 396-400. 
498 Vasari 1568, I, pp. 400-409. 
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33. Andrea del Castagno, Laatste avondmaal, ca. 1447, fresco, Florence, Polo Museale Fiorentino, 

Sant’Apollonia. 

 

Gozzoli was op zijn beurt een harde werker, maar Vasari’s aanmerkingen op diens haperende 

artisticiteit en zwakke weergave van figuren, waren weinig aanlokkelijk.499 Na het leven van 

Gozzoli kwam bij de architect Francesco di Giorgio Martini kort Vecchietta aan de orde. 

Naast de beeldhouwkunst beoefende hij ook de schilderkunst, maar daarover deelde Vasari 

nauwelijks iets mee.500 Vervolgens sloeg Van Mander de levens over van nog drie schilders 

die afkomstig waren uit zowel het Noord-Italiaanse Ferrara als uit Venetië.501 Lorenzo Costa 

trok naar Florence, was een navolger van Filippo Lippi en Benozzo Gozzoli en zijn werk was 

volgens Vasari enigszins droog en hard.502 Nadere details over de artistieke kwaliteit van het 

werk gaf Vasari niet. Ercole de’ Roberti werkte te lang voor zijn meester, terwijl hij zich 

allang als zelfstandig kunstenaar had moeten vestigen.503 Hij was eccentriek, werkte in strikte 

afzondering en hield zo van wijn dat hij jong overleed.504 Het leven bevatte dan een mooie 

beschrijving van affecten en van houdingen van figuren, maar in de context van een verder 

weinig exemplarisch leven verloor dit ongetwijfeld haar glans. Dat al deze kunstenaars 

werden genegeerd door Van Mander lag dus voor de hand, maar dat het leven van de drie 

Venetiaanse schilders Jacopo, Giovanni en Gentile Bellini kwam te vervallen was minder 

evident.505 Deze schilders wisten dankzij hun kunst de sociale ladder te bestijgen. Weliswaar 

was het een teken van zwakte dat Jacopo pas echt beroemd werd toen zijn directe concurrent 

                                                 
499 Vasari 1568, I, p. 407, r. 07-08; 17-18. 
500 Vasari 1568, I, p. 411, r. 05-31. 
501 Vasari 1568, I, pp. 423-436. 
502 Vasari 1568, I, p. 424, r. 06-07. 
503 Vasari 1568, I, p. 426, r. 02-10. 
504 Vasari 1568, I, p. 428, r. 04-25. 
505 Vasari 1568, I, pp. 429-436. 
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Domenico Veneziano de stad had verlaten, terwijl stimulerende concurrentie normaliter de 

basis leverde voor excellente schilderkunst. Daar stond echter veel meer tegenover dat Van 

Mander met instemming moet hebben gelezen. Giovanni en Gentile Bellini overtroffen hun 

vader met hun werk, maar liepen niet naast hun schoenen. De prestigieuze opdracht voor de 

decoratie van de Sala del Gran Consiglio van het Palazzo Ducale met historiescènes in fresco 

werd pagina’s lang besproken, met veel aandacht voor wapenfeiten en heldendaden.506 De 

voorstellingen wekten de interesse op van vooraanstaande figuren en interessant was Vasari’s 

suggestie dat de herinnering aan de werkelijke gebeurtenissen door de weergave ervan in 

fresco niet zou vervagen.507 In het beschrijven van de zeeslag tegen Barbarossa ging Vasari 

zeer uitvoerig in op de weergegeven affecten, op de weergave van de kracht waarmee de 

soldaten op elkaar inhakten en op het sterven. Vasari had ook beeldend beschreven hoe de 

galleien de woelige golven doorkliefden en hij had verklaard dat de rijke verscheidenheid van 

de uitbeelding de grootheid van Gentiles geest toonde, zijn vakmanschap, vindingrijkheid en 

inzicht in het weergeven van details en van de gehele compositie. Aantrekkelijk was ook de 

artistieke rivaliteit die de schilderkunstige kwaliteit zou waarborgen, aangezien de rest van de 

zaal werd gedecoreerd door Alvise Vivarini en Giovanni Bellini.508 Alles bij elkaar leverde dit 

een aantrekkelijke mix op van gegevens op die Van Mander tot nog toe juist graag opnam. 

Dat hij er hier voor koos dat niet te doen, had wellicht te maken met zijn onwil om de  

geschetste lijn van de wedergeboorte en ontwikkeling van de schilderkunst in Florence te 

doorbreken. Mogelijk was het beschrijven van Venetiaanse schilders hier niet opportuun, 

aangezien het de chronologie wel erg sterk zou doorkruisen indien deze meesters pas later met 

andere Venetiaanse en Noord-Italiaanse meesters zouden worden besproken. Maar weer gaf 

het werk de doorslag. Wat waarschijnlijk nog zwaarder woog was Vasari’s negatieve oordeel 

over de verfbehandeling van de Bellini. Dat Jacopo Bellini pas enige bekendheid wist te 

vergaren vanaf het moment dat zijn directe concurrent Domenico Veneziano de stad had 

verlaten was een slecht teken. Veneziano stond door zijn vriendschap met Antonello da 

Messina juist zeer dicht bij de wieg van het olieverfschilderen in Italië en zijn werk was van 

hoge kwaliteit. In de voortschrijdende ontwikkeling van de schilderkunst betekende het werk 

van Jacopo Bellini dus een stap terug, iets dat verderop in de Vite voor zowel Jacopo als voor 

diens zonen bevestigd werd. In Vasari’s leven van Pordenone en andere schilders uit Friuli 

zou te lezen zijn dat Giovanni Martini da Udine en Pellegrino da Udine er net als hun 

                                                 
506 Vasari 1568, I, pp. 431, r. 33 – 433, r. 46. 
507 Vasari 1568, I, p. 431, r. 33-42. 
508 Vasari 1568, I, pp. 432, r. 46 – 433, r. 21. 
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leermeesters Gentile en Giovanni Bellini een grove, harde en droge manier van schilderen op 

na hielden, waaraan zachtheid en zoetheid ontbraken. Voor Giovanni Martini da Udine werd 

daar bovendien uitvoerig besproken waar die hardheid uit voortkwam, namelijk een gebrekkig 

begrip van de manier waarop reflecties, halftinten en schaduwen weergegeven moesten 

worden. Hierdoor kwamen licht en schaduw zonder natuurlijke overgangen abrupt naast 

elkaar te liggen, ondanks de omstandige pogingen van de kunstenaar om de natuur na te 

bootsen. Ook in Vasari’s leven van Titiaan zou het werk van de Bellini nogmaals 

gekwalificeerd worden als droog, hard en overwerkt. Het wel schilderen woog als deel der 

Consten zo zwaar mee, dat een gebrekkige beheersing daarvan ongetwijfeld de doorslag gaf 

bij Van Manders weigering om de biografie van Jacopo, Giovanni en Gentile Bellini te 

bespreken. 

Na de Bellini viel nog het leven van de Florentijnse Cosimo Rosselli af, wiens werk 

volgens Vasari een duidelijke achteruitgang betekende met dat van schilders voor hem. 

Roselli was ook geen goede tekenaar en poogde dit te verhullen door veel goud en ultramarijn 

te gebruiken.509 De levens van de miniaturisten Don Bartolomeo, tevens abt van de San 

Clemente te Arezzo en Gherardo uit Florence werden evenmin opgenomen, aangezien het 

schilderen van miniaturen buiten het bestek van de Italiaanse Levens viel.510 Hele reeksen 

schilders had Van Mander dus overgeslagen, maar telkens met goede reden. Uit de parte 

seconda verviel nog het leven van Pinturicchio uit Perugia.511 Voor hem had Vasari 

nauwelijks een goed woord overgehad.512 Pinturicchio maakte naam als schilder, maar 

volgens Vasari verdiende zijn werk dat niet. De befaamde decoratie van de Piccolomini-

bibliotheek in de Dom van Siena zou Pinturicchio slechts met behulp van de tekeningen en 

kartons van zijn leerling Rafael tot stand hebben gebracht.513 Dit zal Van Mander weinig 

positief hebben beoordeeld, evenals Pinturicchio’s gewoonte om in zijn werk goudreliëf te 

gebruiken.514 Na Pinturicchio vielen nog twee levens af. Allereerst het leven van Vittore 

Carpaccio en andere schilders uit Venetië en Lombardije.515 Dit bestond uit een wat dorre 

opsomming van de schilders, werken werden nauwelijks beschreven. De inleiding waarin 

Vasari het verschijnsel van artistieke navolging beschreef, was des te interessanter. Hier 

betoogde hij dat de vestiging van een meester van naam in een provincie aanstekelijk werkte 

                                                 
509 Vasari 1568, I, pp. 437-439; met name p. 438, r. 32-36. 
510 Vasari 1568, I, pp. 448-455.  
511 Vasari 1568, I, pp. 498-501. 
512 Zie ook, Miedema 1984a, p. 11. 
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op andere kunstenaars die hem en vervolgens elkaar navolgden.516 Het proces van artistieke 

rivaliteit en emulatie, waarbij kunstenaars hun uiterste best deden om zich te bewijzen, werd 

daarbij breed uitgemeten. Het was een mechanisme dat elders Van Mander zeer interesseerde 

en door hem met name in verband met Rome zou worden besproken. De provinciale context 

en het feit dat het werk van deze schilders nauwelijks werd beschreven, zorgden er 

waarschijnlijk voor dat de inleiding geen nadere aanleiding bood om het leven op te nemen. 

Het laatste leven dat Van Mander niet opnam uit de parte seconda, was het leven van de in 

Rome werkzame Jacopo Torni, genaamd l’Indaco en diens jongere broer Francesco. Uit de 

korte biografie bleek dat zij vreselijk lui waren en alleen werkten als dat echt nodig was. Voor 

Van Mander genoeg reden om hun namen niet in de Italiaanse Levens te willen 

vereeuwigen.517 

 

Chronologie en de plaats van Florence in de ontwikkeling van het schilderen 

De levens die Van Mander wel had opgenomen, werden niet in een strikte chronologie 

geplaatst. De grote lijn die werd gevolgd was chronologisch – Masaccio werd aan het begin 

van de vijftiende eeuw geboren en Signorelli, de laatste schilder die hij opnam uit de parte 

seconda, stierf in het eerste kwart van de zestiende eeuw – maar de chronologie van de levens 

daartussen bevatte genoeg oneffenheden. Slechts één maal werd Vasari’s volgorde aangepast, 

namelijk bij Antonello da Messina. Miedema meende dat Van Mander hiermee recht wilde 

doen aan de chronologie van de levensdata zoals Van Mander die had kunnen reconstrueren. 

Van Mander wist dat Filippo Lippi overleed in 1438. Uit zijn biografie van de gebroeders Van 

Eyck zou hij hebben verondersteld dat Antonello op dat moment nog in leven moest zijn 

geweest. Volgens die biografie werd Jan van Eyck namelijk “... etlijcke Iaren” na 1366 

geboren.518 De biografie gaf geen exacte sterfdatum voor Van Eyck, maar Van Mander 

noteerde wel dat de schilder al oud was toen hij overleed, waarop Antonello terugkeerde naar 

Italië.519 Op basis van die gegevens rekende Miedema dat Jan van Eyck in 1438 nog maar 

nauwelijks oud genoemd kon worden, hetgeen voor Van Mander zou hebben betekend dat 

Antonello pas na die datum naar Italië terugkeerde en hij dus hoe dan ook na Filippo Lippi 

moest worden behandeld.520 Wat Van Mander met “… etlijcke Iaren …” bedoelde was echter 

voor velerlei uitleg vatbaar. Het kon verwijzen naar een vrij groot aantal of verscheidene 
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jaren, maar ook naar een kleiner aantal, enkele of sommige jaren.521 Zelfs indien Van Eyck 

een lange tien jaar na 1366 werd geboren, dan nog was hij in 1438 al 62 jaar oud en dat Van 

Mander hem als “… een oudt Man …” zou typeren, was niet zo vreemd. Kortom, het staat 

niet vast dat Van Mander ervan uitging dat Antonello pas na het overlijden van Filippo Lippi 

terugkeerde naar Italië. Bovendien, mocht hij al een onregelmatigheid in de chronologie 

hebben bespeurd, dan was dat elders geen reden om de tekstvolgorde aan te passen. Gezien 

het belang dat Van Mander aan de opeenvolgende innovaties in de schilderkunst hechtte lijkt 

het veel waarschijnlijker dat juist zoiets cruciaals als de introductie van de olieverftechniek 

een wijziging in tekstvolgorde motiveerde. Wat een kunstenaar maakte en hoe hij dat deed, 

was wel degelijk van groot belang en het droeg soms meer gewicht dan levensfeiten. 

Een aantal maal leek Van Manders levens weg te laten die afbreuk deden aan een heldere 

schets van de ontwikkeling van de schilderkunst in Florence. In die lijn paste mogelijk het 

negeren van het leven van Galasso di Matteo Piva, de schilder die uit Venetië de 

olieverftechniek naar Ferrara bracht. De tekst werd zo overzichtelijker en schematischer, door 

de schilderkunst een duidelijk begin te geven en door de daaropvolgende artistieke 

ontwikkeling vanuit Florence te laten inzetten. De indruk werd versterkt door de inleidende 

woorden die Van Mander op eigen gelegenheid toevoegde aan het leven van Sandro 

Botticelli. Onafhankelijk van Vasari stelde hij daar vast dat de wieg van de wedergeboorte 

van de schilderkunst in Florence stond en dat daar veel goede kunstenaars vandaan kwamen. 

Deze inleiding verving de nogal negatief te interpreteren opening van Vasari, over de 

opvoeding en scholing van de jonge Botticelli en diens onwil te studeren.522 Vervolgens stapte 

de jonge Botticelli ook bij Van Mander van het goudsmeden over naar de schilderkunst, 

waarbij ook de verwijzing naar het leven van Antonio Pollaiuolo werd overgenomen. Het feit 

dat Botticelli zijn leermeester koos en diens manier zo goed navolgde dat zijn werk een 

onverwacht hoog niveau bereikte, noemde Van Mander ook. De bespreking van de werken 

kortte Van Mander weer in, hij ging direkt over naar de beschrijving van het werk dat 

Botticelli maakte in wedijver met Domenico Ghirlandaio. Van Mander beschreef uitvoerig 

een Aanbidding der koningen, inclusief beschrijvingen van allerlei bijzonderheden als 

gezichtsuitdrukkingen, blikrichtingen en gemoedstoestanden van de figuren, alsook de 

verschillende hofhoudingen van de afzonderlijke koningen. De exacte plaats waar het werk 

zich bevond was het vermelden niet waard, maar de portretten van de opdrachtgevers (met 
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name Cosimo de’ Medici) noemde Van Mander wel.523 Hij wees de lezer op het werk, door 

middel van een marginale noot.524 Hoe Botticelli door dit werk de opdracht voor de Sixtijnse 

kapel verwierf, vertelde hij ook. Een grap die Botticelli uithaalde ten koste van een van zijn 

leerlingen nam Van Mander op en hij verwees ernaar met een marginale noot.525 Andere 

grappen van de schilder kortte hij in, door te zeggen dat het er te veel waren om allemaal op te 

sommen. Al met al was de toonzetting van het leven veel positiever dan bij Vasari het geval 

was geweest. Door zijn bewerking paste Botticelli daarmee keurig in de lijn van Florentijnse 

schilders die de schilderkunst vooruit hadden geholpen. 

Ook het leven van Perugino bewerkte Van Mander zo dat Florence in eerste instantie 

nadrukkelijker naar voren kwam als de voornaamste stad waar de schilderkunst zich 

ontwikkelde. Bondiger dan Vasari stelde hij dat de schilderkunst in Florence het meeste geld 

opleverde, ze er de hoogste perfectie had bereikt en er veel goede meesters waren en nog meer 

opdrachten.526 Hij wees de lezer op deze woorden met een marginale noot.527 Van Mander 

had in het leven veel aandacht voor leerzame anekdotes, met name over de gierigheid en het 

wantrouwen van een opdrachtgever en over een werk dat goed werd verkocht aan de koning 

van Frankrijk.528 Wat Perugino in het Vatikaan voor Sixtus IV vervaardigde, besprak hij ook 

uitvoerig. Van Mander somde de voorstellingen op en beschreef dat het werk te vinden was 

waar nu het Laatste Oordeel van Michelangelo te zien is.529 Perugino’s overige opdrachten 

voor de paus liet hij echter achterwege, evenals hetgeen de schilder elders in Rome voor 

andere opdrachtgevers vervaardigde. Ook Perugino’s opdrachten in Perugia achtte hij niet het 

vermelden waard, waardoor een beschrijving verloren ging van de wandschilderingen voor de 

“Cambio”, met voorstellingen van antieke figuren, sibillen, en oud-testamentische figuren.530 

Dat Perugino vervolgens weer naar Florence ging op zoek naar gewin achtte Van Mander 

interessant, maar nu hield hij de beschrijving ervan kort. Maar hij vermeldde overigens wel 

dat zowel Rafael als diens vader Ioan de Santi voor Perugino hadden gewerkt.531 In zekere zin 

vormde het leven van Perugino daardoor een schakel tussen Florence waar de kunst na een 

periode van verval opnieuw tot bloei was gekomen en Rome, waar de schilderkunst onder 

                                                 
523 Van Mander 1604, 106v31-32. 
524 Van Mander 1604, 106v: “Dry Coningen aerdich uytgebeelt, met verscheyden versieringhen.” 
525 “Clucht van Botticello, aen zijn discipel Biagio.”; Van Mander 1604, 107r. 
526 Van Mander 1604, 110v09-12. 
527 Van Mander 1604, 110v: “Spreeckwoorden Petri Perusini.” 
528 Hetgeen Van Mander onhandig vertaalde met: “Hij wrocht veel in een Clooster, van die men hiet Ingesuati 

…”; Van Mander 1604, 110v30-31. 
529 Van Mander 1604, 111r06-07. 
530 Vasari 1568, I, pp. 513, 22-38. 
531 Van Mander 1604, 111r37-39. 
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invloed van pauselijk mecenaat tot grote hoogte zou stijgen. Over het karakter van Perugino 

oordeelde Van Mander uiteindelijk weinig positief. De kunstenaar kon Michelangelo’s kritiek 

niet verdragen en werd bespot door andere schilders omdat hij uit gierigheid weinig had 

geoefend. Daarom vertrok hij uit Florence naar Perugia, waarna hij nog maar weinig van 

belang vervaardigde.532  

Over het algemeen selecteerde Van Mander graag positieve, navolgenswaardige 

voorbeelden. Het leven van Sandro Botticelli bewerkte hij bijvoorbeeld zo dat weliswaar niet 

alle negatieve zaken daaruit verdwenen, maar de nadruk wel in hoofdzaak op de positieve 

aspecten kwam te liggen. Dat de schilder er volgens Vasari op los leefde en geld er doorheen 

joeg nam hij niet over.533 Hij noteerde wel dat Botticelli stopte met schilderen om een 

geïllustreerd commentaar op Dante te publiceren, maar dat de prenten voor het boek 

mislukten liet hij weg. Ook Savonarola en diens slechte invloed op Botticelli werd door Van 

Mander niet genoemd.534 Gedoseerd zou Van Mander echter wel moreel negatief te 

interpreteren levens opnemen, zoals in het geval van Francesco Francia.535 Hij voegde een 

nieuwe opening aan dit leven toe waarin hij waarschuwde voor de gevolgen van teveel 

hoogmoed.536 Het werk van Francia besprak hij daarna nauwelijks, hij richtte zich vrijwel 

uitsluitend op de behandeling van het karakter van de schilder. Het leven vormde een 

duidelijke waarschuwing voor jonge schilders. Francia’s hoogmoed en zijn minachting voor 

het werk van andere schilders hadden namelijk vergaande consequenties. De schilder was zo 

overtuigd van zijn eigen excellentie, dat hij niet was opgewassen tegen de aanblik van het 

superieure werk van Rafael. Dat was ook de strekking van de enige marginale noot van het 

leven: “Francesco Francia stierf van verbaestheyt, siende Raphaels schilderye beter als de 

zijne.”537 Vasari sloot de parte seconda af door te stellen dat Luca Signorelli met zijn 

ontwerpen, zijn naakten en de gratie van zijn composities de weg opende voor degenen die na 

hem zouden komen. Volgens Vasari was het Signorelli die maakte dat schilders na hem de 

hoogste perfectie konden bereiken.538 Bij Van Mander kende de schilderkunst niet een 

dergelijke dwingende ontwikkeling naar één hoogtepunt dat met het werk van Michelangelo 

werd bereikt.539 De schilderkunst bleef zich bij hem verder ontwikkelen, hetgeen te zien was 

in de leerzame deelen der Consten die hij onder de aandacht bleef brengen. Maar zoals hierna 
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534 Vasari 1568, I, p. 473, r. 01-10. 
535 Van Mander 1604, 109v31-110r27; Vasari 1568, I, pp. 502-506. 
536 Van Mander 1604, 109v32-35. Niet in concordans Miedema 1984a, p. 128. 
537 Van Mander 1604, 110r.  
538 Vasari 1568, I, p. 529, r. 40-45. 
539 Vasari 1568, I, p. 529, 39-45. 
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zal blijken bood Van Manders bewerking wel meer ruimte aan een eerder artistiek 

hoogtepunt, dat werd bereikt door Rafael en zijn navolgers. 

Daarmee was Van Mander aangekomen bij de parte terza van de Vite met daarin de 

levens van Leonardo da Vinci tot en met Perino del Vaga. De levens van de Vite werden 

langer en hij trof er steeds meer in aan dat geschikt was voor opname in de Italiaanse Levens. 

Verrassend was dat niet. In dit deel van de Vite werden de grote schilders van de Italiaanse 

renaissance besproken, Leonardo da Vinci, Giorgione, Correggio, Rafael, Andrea del Sarto en 

Polidoro da Caravaggio, meesters die de schilderkunst steeds verder wisten te verbeteren. 

Vooral de diversiteit aan voorbeelden van leerzame deelen der Consten die zij beheersten, 

zouden ervoor zorgen dat Van Mander rijkelijk uit die levens zou putten. 

 

In de levens die Van Mander tot nog toe selecteerde werd de geschiedenis van de 

wederopbloei van de schilderkunst beschreven als een progressieve opeenvolging van 

inventies. Het beginpunt van die ontwikkeling werd duidelijk gelokaliseerd in Florence. 

Schilders die een schilderkunstige vernieuwing op hun naam hadden staan werden altijd 

besproken, hetgeen in de inleiding en/of door middel van marginale noten onder de aandacht 

van de lezer werd gebracht. Van Mander was geïnteresseerd in het beschrijven van de levens 

van schilders, maar negeerde niet de gemeenschappelijke basis van schilderkunst en 

beeldhouwkunst in het tekenen. Bovendien was de beeldhouwkunst van waarde als de 

leverancier van modellen. Ook de relatie met het zustervak de dichtkunst kreeg op 

verschillende plaatsen een fundament met de bespreking van schilders die schreven over 

kunst, door de lof die schilders van schrijvers ontvingen, alsook door de manier waarop 

allegorische voorstellingen initieel van teksten waren voorzien. Bij tijde waren morele lessen 

te trekken uit de Italiaanse Levens, maar vooral was het tot nog toe duidelijk dat Van Mander 

sterk geïnteresseerd was in het bieden van voorbeelden van de introductie en behandeling van 

de verschillende deelen der Consten. Schilders waren niet exclusieve vertegenwoordigers van 

één deel, vaak waren het verschillende competenties die zij initieerden, verder hielpen of in 

hun werk demonstreerden. Zo had met het leven van Cimabue het wel schilderen van naakten 

en draperie een duidelijk beginpunt gekregen. Giottino had die eerste competentie verder 

ontwikkeld, terwijl achtereenvolgend Giotto, Stefano Fiorentino, Pietro Lorenzetti en 

Masaccio het overtuigend en natuurlijk weergeven van draperie op tal van manieren verder 

brachten. Een ander voorbeeld was de weergave van affecten. Goede exempla waren allereerst 

te vinden bij Giotto en Stefano Fiorentino, waarna het Buffalmacco, Pietro Cavallini, Taddeo 

Gaddi, Orcagna, Giottino, Filippino Lippi, Ghirlandaio, Perugino en vervolgens Botticelli 
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werden deze competentie verder vervolmaakten. Levens waarin geen bruikbare voorbeelden 

van die deelen der Consten waren beschreven bleken niet erg interessant. Een enkel negatief 

en dus waarschuwend voorbeeld werd opgenomen, zoals waar Mantegna te horen kreeg dat 

alleen door het leven te observeren enige soetheid in de weergave van huidtonen kon worden 

bereikt. Ook Andrea del Castagno was zo’n waarschuwend voorbeeld met zijn 

verfbehandeling die werd getypeerd als hard en wreet. Vaker echter werden negatieve 

voorbeelden weggelaten, zoals hoogstwaarschijnlijk het geval was bij het leven van Jacopo, 

Giovanni en Gentile Bellini. Al met al was met de keuze en bewerking van de levens van de 

parte prima een stabiele basis gelegd voor wat zou komen. De herboren schilderkunst had een 

duidelijk beginpunt gekregen en de vernieuwende kracht van de schilderkunst was helder 

gedemonstreerd. Belangrijke artistieke competenties hadden hun fundament gekregen in die 

vroege periode en waren in de levens met voorbeelden gedemonstreerd. Met zijn bewerking 

van het volgende deel van de Vite zou Van Mander die bewerkingsstrategie bestendigen. 
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34. Hendrick Goltzius naar Polidoro da Caravaggio, Mercurius, 1591, wit en zwart krijt en inkt op papier,       

Haarlem, Teylers Museum.
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3 

 

De bewerking vervolgd: het eerste deel van de parte terza van de 

Vite 
 

 

 

 

Giorgio Vasari wist de parte prima en seconda van de Vite nog in één band te passen. De 

levens die daarna volgden behandelde hij echter zoveel uitvoeriger dat het volgende en laatste 

tekstdeel, de parte terza, over twee boekbanden verdeeld moest worden. Dit had de nodige 

consequenties voor de Italiaanse Levens. Steeds meer gegevens waren beschikbaar en Karel 

van Mander koos ervoor steeds meer daarvan op te nemen. Nog steeds had hij daarbij niet 

alleen oog voor alles dat in enge zin betrekking had op de levensfeiten van schilders. Juist het 

werk van schilders werd uitvoerig besproken, waarbij nadrukkelijk aandacht werd gevraagd 

voor de deelen der Consten die in die werken werden gedemonstreerd. Het is duidelijk dat 

deze keuzes het aanzien van de Italiaanse Levens danig beïnvloedden. De levens werden niet 

alleen steeds langer, ze kwamen ook bol te staan van informatie die strikt genomen niet tot het 

terrein van de (moraliserende) levensbeschrijving behoorde. 

Deze ontwikkeling zal verderop in detail worden toelicht, maar allereerst wordt een 

aantal algemene kenmerken van de bewerking van dit deel van de tekst onder de aandacht 

gebracht om zo een completer beeld van Karel van Manders intenties te schetsen. 

 

Vernieuwers van de schilderkunst 

Van Manders interesse voor schilders die als vernieuwers konden worden aangemerkt werd 

voor dit deel van de tekst voortgezet. De frequentie waarmee Vasari deze vernieuwers 

vermeldde nam af nu de schilderkunst steeds grotere perfectie bereikte. Degenen die Vasari 

noemde zouden echter altijd hun weg vinden naar de Italiaanse Levens, waarbij ook de aard 

van hun vernieuwingen werd besproken. Deze passages werden nog steeds met marginale 

noten onder de aandacht gebracht, zoals bijvoorbeeld in het leven van Leonardo da Vinci. Die 

biografie kende zo’n aantrekkelijke mix van universaliteit, edel karakter en vertrouwelijke 

omgang met hooggeplaatste personen, dat Van Mander er relatief veel uit opnam. Een 

belangrijke component die Leonardo’s succes als kunstenaar verklaarde, was zijn 

inventiviteit. Hij zocht nieuwe recepten voor het vervaardigen van olieverf en hij poogde 
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vernissen te ontwikkelen die zijn werken voor langere tijd helder en schoon konden 

houden.540 Deze experimenten waren misschien niet expliciet aangemerkt als vernieuwingen, 

maar ze getuigden wel van een onderzoekende en op vernieuwing gerichtte grondhouding die 

Van Mander zo interesseerde.541 Het was juist die vernieuwingsdrang die de schilderkunst 

vooruit had geholpen. Dat sommige experimenten niet het gewenste resultaat hadden 

verzweeg hij niet, zoals bijvoorbeeld in het geval bij Leonardo’s Maria, die werd vervaardigd 

voor een edelman aan het hof van Leo X. Over dit werk vertelde hij dat het wellicht werd 

bedorven door het gebruik van een experimenteel mengsel van pigmenten door de schilder.542 

Ook het leven van Correggio behandelde een vernieuwer van de schilderkunst, aangezien 

deze schilder de eerste was die in het perifere Lombardije volgens de “schoon Moderne 

maniere” werkte en daarmee de lokale schilderkunst voorzag van een vernieuwende impuls. 

Van Mander ontleende dit aan Vasari en gaf de passage bovendien een prominenter plaats in 

de tekst door haar naar voren te halen en vrijwel aan het begin van het hoofdstuk te plaatsen. 

Zo fungeerde ze als algemene inleiding voor de rest van het leven.543 Van Mander schuwde 

het niet om Vasari’s woorden daarbij aan te passen. Hij nam over dat de schilder zijn eigen 

weg had moeten vinden zonder te beschikken over Romeinse voorbeelden, maar het venijnige 

verwijt dat de schilder zich artistiek veel verder had kunnen ontwikkelen als hij Lombardije 

maar had willen verruilen voor Rome, ontbrak.544 Elders was Van Mander geïnteresseerd in 

een artistieke vernieuwing van de “Const-soeckigen” Ugo da Carpi, die  houtsnedes in drie 

tonen vervaardigde met behulp van drie afzonderlijke houten platen.545 Op het eerste gezicht 

een vernieuwing die niet direkt tot het terrein van de schilderkunst zelf behoorde. Maar zoals 

verderop zal worden betoogd, was deze innovatie van educatief belang voor de schilderkunst. 

Vooral in het leven van de weinig prominente schilders Andrea Feltrini (Andrea di Cosimo) 

en Lorenzo Luzzo (Morto da Feltre) werd duidelijk hoezeer Van Mander hechtte aan het 

beschrijven van vernieuwers van de schilderkunst. In de nieuwe inleiding die hij aan dit leven 

                                                 
540 Van Mander 1604, 114v28-30. 
541 Het waren voorbeelden om aan te tonen dat de kunstenaar over “geest” beschikte, zoals ook bleek uit 

andersoortige experimenten. Van Mander nam ook op hoe Leonardo schapendarmen aan elkaar liet maken en 

deze aan twee kanten vol lucht liet blazen, zodat ze de gehele kamer vulden. Leonardo vergeleek dit met “… de 

Const, die van cleen tot groot gheworden is.”; Van Mander 1604, 114v22-27. 
542 Van Mander 1604, 114v30-33 
543 Van Mander 1604, 115v35-38; vgl. Vasari 1568, II, p. 17, r. 06. 
544 Van Mander 1604, 115v37-44. Van Mander vroeg zich simpelweg af, wat de schilder voor miraculeuze 

dingen zou hebben vervaardigd als hij deze voorbeelden tot zijn beschikking had gehad; vgl. Vasari 1568, II, p. 

17, r. 07-12. 
545 Van Mander 1604, 120r34-37, en de marginale noot; Van Mander 1604, 120r: “Hugo da Carpi vindt de 

manier, Printe[n] met houten platen, en verscheyden gronden te drucken.” 
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toevoegde, bekende hij zich onomwonden tot het beschrijven van de levens van schilders die 

met vernuft en vlijt onderdelen van de schilderkunst hadden verrijkt: 

 

“Ick mocht my selven grootlijck schuldigh, jae misdadigh bekennen te wesen teghen onse 

Schilder-const, dat ick niet en ghedachte de deuchden van soo vindighe edel gheesten, die 

door vernuft en vlijt haer in eenige deelen van nieus, met onghewoon ghedaenten van werck 

vermeerdert, en rijcklijck hebben verciert: gelijck ghedaen hebben Andries di Cosimo, en 

Morto van Feltro.”546 

 

Daarna ging in het leven alle aandacht uit naar de vondsten die de kunstenaars op hun naam 

hadden staan. Weer paste Van Mander de volgorde van de tekst aan. Hij behandelde eerst de 

jongste van de twee meesters, Andrea Feltrini (Andrea di Cosimo), die gold als de bedenker 

van de sgrafitto techniek, een methode voor het maken van tweekleurige geveldecoraties.547 

Deze vondst vormde de kern van het eerste deel van de biografie en er werd naar verwezen in 

een marginale noot.548 De sgrafitto-gevels van de kunstenaar in Florence besprak Van Mander 

niet en ook andersoortig werk liet hij grotendeels ongenoemd. Wel vermeldde hij dat Andrea 

Feltrini eveneens werd herinnerd om zijn grotesken. Daarvoor was Lorenzo Luzzo (Morto da 

Feltre) zijn leermeester, de kunstenaar die in het tweede deel van de biografie werd 

behandeld. Ook Luzzo was een vernieuwer, hij tekende als eerste grotesken die hij had 

teruggevonden in antieke ruïnes.549 Wat dat betreft was hij dus een verbetering ten opzichte 

van de in het vorige hoofdstuk beschreven Filippino Lippi, die grotesken schilderde, maar van 

wie niet expliciet kon worden verteld dat hij daarvoor antieke voorbeelden gebruikte. 

Voorbeelden van het werk van Luzzo nam Van Mander wel op. Kennelijk achtte hij de 

antieke ruïnes in Tivoli, Pozzuoli en de Villa Hadriana relevanter dan eerder die moderne 

gevels in Florence.550 Ook vermeldde hij dat Lorenzo Luzzo tevergeefs poogde figuren te 

schilderen met behulp van de kartons van Leonardo en Michelangelo. Grotesken waren het 

deel der Consten dat Luzzo beheerste en waarin hij zich een vernieuwer toonde. Het 

schilderen van grote figuren was voor hem te hoog gegrepen.551  

                                                 
546 Van Mander 1604, 132r15-19; vgl. Vasari 1568, II, p. 223, r. 01-06. 
547 Van Mander 1604, 132r20-45; vgl. Vasari 1568, II, pp. 224, r. 19-24; pp. 225, r. 12 – 227, r. 13. 
548 Van Mander 1604, 132r: “Sgraffiato wat het is, en van wie[n] gevonden.” 
549 Ook hiernaar verwees Van Mander met een marginale noot, Van Mander 1604, 132r: “Grotissen, van wie[n] 

by Moderne eerst weder in gebruyc ghebracht.” 
550 Van Mander 1604, 132v05-15. 
551 Vervolgens sprong Van Mander weer terug naar de eerste kunstenaar. Hij sloot het leven af met de 

vermelding dat Andrea Feltrini (Andrea di Cosimo) naar Venetië ging en voor Giorgione werkte. Een dergelijke 

constructie paste Vasari vaak toe, maar bij Van Mander kwam ze niet vaak voor; Van Mander 1604, 132v29-30; 

Vasari 1568, II, p. 224, r. 34-35. 
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Deze keuzes zorgden ervoor dat het leven behoorlijk werd vereenvoudigd. In Miedema’s 

ogen vormde het leven een uitzondering, omdat volgens hem hier niet zozeer de schilders als 

wel de grotesken het centrale thema waren.552 Het biografische element was inderdaad meer 

naar de achtergrond gedrongen, ongetwijfeld omdat daarin geen leerzame en vermakelijke 

voorbeelden te vinden waren. Toch was het leven minder uitzonderlijk dan Miedema 

vermoedde. Het paste in Van Manders aandacht voor de voortdurende vernieuwing van het 

vak. Voor het overige was er ongetwijfeld weinig dat Van Mander in Andrea Feltrini en 

Lorenzo Luzzo interesseerde. Iets vergelijkbaars was te zien bij een andere vernieuwer, 

Sebastiano del Piombo. Van Mander deelde veel van Vasari’s bezwaren tegen die meester, 

maar hij voegde het leven desondanks toe aan zijn verzameling, onder meer vanwege Del 

Piombo’s technische inventies. Die vernieuwingen waren ook het onderwerp van de enige 

twee marginale noten die het leven rijk was. Ze verwezen naar de passages over het gebruik 

van een pekgrondering voor het schilderen met olie op de muur en het gebruik van grote 

stenen als drager voor schilderkunst.553 Het praktische bezwaar dat deze grote stenen te zwaar 

waren om te verplaatsen liet Van Mander achterwege, waarmee de inventie van groter nut 

leek.554 Al met al nam Van Mander dus alle schilderkunstige vernieuwingen op die hij 

tegenkwam. Als ordeningscriterium voor de tekst wogen de vernieuwingen niet overal even 

zwaar. Schilders van grotesken en sgrafitto zoals Polidoro da Caravaggio waren besproken 

voordat in het leven van Andrea Feltrini en Lorenzo Luzzo werd uitgelegd wie die 

vernieuwingen had geïnitieerd. Alleen de introductie van de olieverfschilderkunst door 

Antonello da Messina was tot nog toe van zo’n belang geweest dat waarschijnlijk hiervoor de 

volgorde van de hoofdstukken werd aangepast. 

 

Geografie en regionaliteit 

In Van Manders bewerking van de parte seconda stond de vernieuwing van de schilderkunst 

in direkte relatie tot de manier waarop de schilderkunst in Florence opnieuw tot bloei was 

gekomen. De prominente positie van Florence als bakermat van de wedergeboorte van de 

schilderkunst zou worden overgenomen door andere kunstcentra. In de eerste plaats was dit 

natuurlijk een direkt gevolg van de keuzes die Vasari in de Vite maakte. Maar zoals 

bijvoorbeeld het hier boven genoemde negeren van de Florentijnse voorbeelden van de 

vernieuwende sgraffito gevels aangaf, door de keuzes die Van Mander maakte kwam dat 

                                                 
552 Miedema 1984a, p. 17. 
553 Van Mander 1604, 138v: “Grondt op mueren, om op te wercken van Olyverwe, gevonden door Sebastiaen del 

Piombo”, “Sebastiaen del Piombo bracht op te schildere[n] op groote steenen.” 
554 Vgl. Vasari 1568, II, p. 345, r. 18-25. 
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verleggen van de geografische grenzen in de Italiaanse Levens scherper naar voren. Vasari 

bleef vooral geïnteresseerd in het propageren van Florence als vooraanstaand centrum van de 

kunsten, waarbij ook vele kleinere meesters door hem behandeld werden. Voor Van Mander 

was Florence daarentegen primair de geboortegrond van de moderne schilderkunst. 

Vervolgens werd ze daar, maar in toenemende mate vooral elders verbeterd. Dit principe werd 

meteen duidelijk in de eerste levens die Van Mander uit de parte terza opnam. Net als Vasari 

behandelde hij achtereenvolgens de drie grote schilders Leonardo da Vinci, Giorgione en 

Correggio. Leonardo was volgens de titel van het hoofdstuk uit Florence afkomstig, maar zijn 

carrière bracht hem spoedig ver buiten die stadsgrenzen. Daarna volgde het leven van 

Giorgione, dat Van Mander een gewijzigde opening meegaf. Hij wees de lezer eerst nog eens 

nadrukkelijk op de bijzondere positie van Florence, dat als bakermat van de schilderkunst 

steeds betere kunstenaars had voortgebracht. Daarmee bracht hij op eigen gelegenheid de 

ontwikkeling in herinnering die de schilderkunst tot dan toe al had doorgemaakt.555 Deze 

nieuwe opening zorgde voor een explicieter onderscheid tussen de verschillende geografische 

regio’s, zeker doordat Giorgione vervolgens – en hierin volgde hij Vasari wel - werd 

gepresenteerd als een rivaal van de beoefenaars van de moderne, Toscaanse manier van 

schilderen.556 In de opening van het leven van Correggio benadrukte Van Mander dat deze 

schilder weer een andere regio, Lombardije, vertegenwoordigde. Ook daarin week hij van zijn 

bron af, want Vasari had juist geen onderscheid gemaakt tussen het Venetië van Giorgione en 

de streek waar Correggio werd geboren.557 Ook verderop zou Van Mander die onderverdeling 

hanteren en het Noord-Italiaanse schilderen verdelen in Venetië en Lombardije. 

Terwijl het hier ging om passages die Van Mander toevoegde, waren het elders omissies 

die toonden dat geografie een factor was waarmee rekening werd gehouden, zoals in het leven 

van de Florentijn Fra Bartolomeo. Miedema meende nog dat deze schilder - door Vasari kort 

na Correggio besproken - niet werd opgenomen vanwege zijn sympathieën voor de fanatieke, 

                                                 
555 Van Mander 1604, 115r21-23: “Doe het Constbarighe Florencen, door t'voortbrenghen van beter, en beter 

Constenare[n], van d'alvernemende Fama, dus heerlijc vermaert was, wert het edel Venetien oock niet weynich 

verciert door haer Borger Giorgio ....”; vgl. Vasari 1568, II, p. 12, r. 02-06: “Ne medesimi tempi, che Fiorenza 

acquistava tanta fama, per l’opere die Lionardo, arrecò non piccolo ornamento a Vinezia, la virtu & eccellenza 

un suo cittadino, il quale du gran lunga passò i Bellini, da loro tenuti in tanto pregio, & qualunque altro fino a 

quel tempo havesse in quella città dipinto.” Vasari deelde terloops een sneer uit aan de Venetianen met hun 

waardering voor de Bellini’s. 
556 Van Mander 1604, 115r33-36; Vasari 1568, II, p. 13, r. 05-08. 
557 Vasari 1568, II, p. 16, r. 02-06: “Io non voglio uscire del medesimo paese, dove la gran madre Natura, per 

non essere tenuta parziale, dette al mondo di rarissimi  uomini della sorte che avea già molti e molti anni 

adornata la Toscana; infra e’ quali fu di eccellente e bellissimo ingegno dotato Antonio da Correggio, pittore 

singularissimo ...”; vgl. Van Mander 1604, 115r35-39: “De grootdadige moeder Natuere, haer niet partijdigh 

bewijsende, oock onbekende plaetsen te willen deelachtigh maken seldsame uytmuntende Mannen, begaeft met 

uytnemende[n] edelen gheest, heeft laten als een licht uytbreken, tot Corregio in Lombardijen, eenen Antonio, 

nae zijn geboort-plaetse genoemt, da Correggio om dat Landt oock in onse Const te verlichten.” 
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iconoclastische prediker Savonarola.558 Was dat inderdaad het geval, dan was het vreemd dat 

een schilder als Botticelli – inclusief zijn uitgesproken interesse voor diezelfde boeteprediker 

– wel werd behandeld in de Italiaanse Levens. Botticelli kon op basis van Vasari’s uiterst 

kritische biografie geenzins vanzelfsprekend tot de canon van de Renaissance schilderkunst 

worden gerekend.559 Fra Bartolomeo’s leven in de Vite daarentegen bevatte genoeg waarvan 

op voorhand duidelijk was dat Van Mander dit het vermelden meer dan waard vond. De 

schilder was een vaardig colorist, hij was goed in het uitbeelden van affecten en hij wist 

dankzij een uitstekende verfbehandeling zijn figuren grote gratie mee te geven.560 Als de 

voorliefde voor Savonarola dus niet altijd aanleiding was om een schilder weg te laten en het 

leven bovendien veel elementen bevatte die Van Mander elders juist graag opnam, dan waren 

er mogelijk toch andere redenen voor de uitsluiting van Fra Bartolomeo. Een van die redenen 

zou kunnen zijn dat hiermee de geografische lijn van de tekst overzichtelijker werd. Een 

zekere geografische simplificatie was Van Mander elders ook niet vreemd, zoals bij Peruzzi 

waar hij, in tegenstelling tot Vasari, weinig acht sloeg op de herkomst van de schilder die 

Vasari aan wel drie steden koppelde, Florence, Volterra en Siena. Van Mander hield die 

details uit de tekst en positioneerde Peruzzi zo duidelijker als een volgeling van Rafael in 

Rome.561 

De rol die de verschillende Italiaanse regio’s speelden in de wedergeboorte en bloei van 

de schilderkunst werd in Van Manders gesimplificeerde weergave beter zichtbaar. Hij liet 

biografieën afvallen, verplaatste levens of voegde deze verderop juist toe, waardoor 

duidelijker geografische groepen ontstonden. De biografie van Fra Bartolomeo maakte deel 

uit van een hele groep Florentijnen die allemaal afvielen. Het zou te eenvoudig zijn om dit 

massaal afvallen alleen voor te stellen als een stevige correctie op Vasari’s voorkeur voor 

Florence, hoezeer het daarin soms ook uitmondde. Van Manders drijfveren waren 

meerduidiger. Zo verviel direkt na Correggio het leven van de Florentijn Piero di Cosimo. Hij 

werd later nog wel kort opgevoerd bij Andrea del Sarto, maar een eigen biografie bleef uit. De 

schuld lag waarschijnlijk bij Piero’s vergaande excentriciteit, in samenhang met de 

afwezigheid van serieuze artistieke kwaliteit.562 Vervolgens zou de architect Bramante 

afvallen, net als een aantal Florentijnse schilders, te weten de al genoemde Fra Bartolomeo, 

Mariotto Albertinelli en Raffaellino del Garbo. Het schrappen van die laatste twee had ook te 

                                                 
558 Miedema 1984a, p. 12. 
559 Rehm 2009. 
560 Vasari 1568, II, p. 41, r. 36-41. 
561 Van Mander 1604, 121v34-39; vgl. Vasari 1568, II, p. 138, r. 03-05 
562 Vasari 1568, II, p. 20-26. Van Mander was niet zonder meer wars van excentriciteit, maar ze moest wel 

samengaan met positief uit te leggen eigenschappen. 
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maken met de specifieke verteltrant van Vasari. Na de bespreking van een kwalitatief goede 

meester, hier  Fra Bartolomeo, volgde dikwijls de behandeling van enkele kunstenaars die in 

artistiek opzicht minder hadden gepresteerd of anderzins konden functioneren als 

antagonisten. Zo kwamen de kwaliteiten van de eerste des te duidelijker uit de verf. Het was 

echter een model dat niet goed paste bij Van Manders idee van artistieke progressie. Aan 

voorbeelden van artistieke achteruitgang zoals Albertinelli of een afnemende status zoals bij 

Raffaellino del Garbo had Van Mander weinig behoefte.563 De daarop volgende Florentijnen 

waren weer geen schilders zodat ook deze afvielen, namelijk de beeldhouwer Torregiano en 

de architecten Giuliano en Antonio da Sangallo, zodat weer een hele groep kunstenaars voor 

de Italiaanse Levens verloren ging. Wederom niet omdat Van Mander nu eenmaal aan het 

schrappen was, maar vanuit de genoemde onderling samenhangende inhoudelijke redenen, 

waarvan een verminderde interesse voor Florence - nu de schilderkunst eenmaal weer tot 

bloei was gekomen - er één was. 

Het duidelijkst speelden regionale of geografische overwegingen een rol in Van Manders 

omgang met biografieën van Venetiaanse schilders. De manier waarop hij explicieter dan 

Vasari onderscheid maakte tussen Venetië en Lombardije, mag waarschijnlijk worden 

opgevat als een teken van zijn interesse en waardering voor de schilderkunst die hier werd 

vervaardigd. Bovendien zou hij verderop de levens van een aantal Venetiaanse schilders als 

duidelijke geografische eenheid opnemen. Zo behandelde hij het leven van Palma Vecchio 

niet direct na de biografie van Parmigianino, zoals Vasari had gedaan.564 Van Mander stelde 

een nieuw leven samen waarin zowel Palma Vecchio als Jacopo Palma Giovane werden 

besproken. Dat leven plaatste hij aan het einde van de Italiaanse Levens, temidden van 

biografieën van een aantal andere Venetianen.565 Die interesse voor Venetiaanse en 

Lombardische (ofwel Noord-Italiaanse) schilders betekende echter niet dat hij zonder meer 

alles opnam. Dit was bijvoorbeeld te zien in zijn selectieve opname uit Vasari’s hoofdstuk 

over Pordenone en andere schilders uit Friuli. De schilders Giovanni Martini da Udine en 

Pellegrino da Udine waarmee Vasari dat hoofdstuk opende, waren leerlingen van de Bellini. 

Over hen was Vasari slecht te spreken, omdat ze er net als hun leermeester een harde, 

onaantrekkelijke manier van schilderen op na hielden, die zachtheid en zoetheid ontbeerde.566 

                                                 
563 Miedema 1984a, p. 12.   
564 Vasari 1568, II, pp. 239-243; Bijlage II. 
565 Van Mander 1604, 187r17-187v40. 
566 Vasari 1568, II, p. 183, r. 19-26: “Per ragionar dunque primieramente di Giovanni, costui imitò sempre la 

maniera del Bellini, la quale era crudetta, tagliente e secca tanto che non poté mai addolcirla né far morbida, per 

pulito e diligente che fusse. E ciò poté avvenire perché andava dietro a certi riflessi, barlumi et ombre, che, 

dividendo in sul mezzo de' rilievi, venivano a terminare l'ombre coi lumi a  un tratto, in modo che il colorito di 
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Uit het hoofdstuk zou Van Mander daarom alleen Giovanni Antonio Licino, beter bekend als 

Pordenone, opnemen. Ook Lorenzo Lotto, die door Vasari samen met Palma Vecchio in één 

leven was behandeld, haalde de Italiaanse Levens niet, wellicht omdat hij in eerste instantie 

eveneens Bellini navolgde.567 Ook het daarop volgende blokje schilders uit Verona zou 

grotendeels afvallen. Twee volgende levensbeschrijvingen vielen af omdat het geen schilders 

waren: Falconetto was een architect en Girolamo dei Libri hoofdzakelijk een verluchter van 

manuscripten.568 In de levensbeschrijving van Francesco Monsignori werd flink gesneden. 

Alleen de passages over de schilder zelf bleven over, waarbij met name de anekdotes over de 

bedriegelijke levensechtheid van het werk Van Mander zeer moeten hebben geïnteresseerd. 

Anderen zoals Domenico Moroni werden niet opgenomen.569 Ook het lange hoofdstuk over 

Liberale Veronese en andere meesters uit Verona kwam te vervallen. Verschillende van hen 

hielden zich eigenlijk niet met schilderkunst bezig, andere die wel schilderden hadden een 

slechte naam. Overigens merkte Vasari één van die slechte schilders aan als de leermeester 

van Paolo Veronese. Het was niet verwonderlijk dat Van Mander dit zou negeren toen hij 

Veronese aan het einde van de Italiaanse Levens in een eigen biografie behandelde.570 

Op meer plaatsen zou de aandacht voor Venetiaanse schilderkunst naar voren komen, 

bijvoorbeeld waar Van Mander in het leven van Giorgione melding maakte van diens 

leerlingen Sebastiano del Piombo en Titiaan en hij noteerde dat de laatste zijn meester voorbij 

zou streven.571 Een dergelijke alinea waarin ter afsluiting een aantal leerlingen werd 

besproken was bij Vasari heel gangbaar, maar Van Mander liet ze doorgaans weg. Door de 

passage hier op te nemen gaf hij blijk van zijn bewondering voor Titiaan en blikte hij vooruit 

naar de verdere ontwikkeling van de Venetiaanse schilderkunst.572 Diezelfde aandacht bleek 

ook uit zijn bewerking van het leven van Peruzzi. Hij schrapte daar een anekdote van Vasari 

waarin - naar analogie met de klassieke geschiedenis van Parrhasios en Zeuxis – Titiaans’ 

vermogen in twijfel werd getrokken om schilderkunst van de realiteit te onderscheiden. 

Beschouwingen over de illusionistische kracht van de schilderkunst werden door Van Mander 

                                                                                                                                                         
tutte l'opere sue fu sempre crudo e spiacevole, se bene si affaticò per imitar con lo studio e con l'arte la natura.”; 

Pelegrino da Udine was iets beter, maar werkte als concurent van Giovanni Martini da Udine; Vasari 1568, II, p. 

184, 13-17. Deze meesters vormen in zekere zin het tegendeel van Correggio, wiens manier zacht en vloeiend 

werd genoemd. 
567 Vasari 1568, II, p. 241, r. 19-22, 35-36. 
568 Vasari 1568, II, pp. 267, r. 29 – 275, r. 11. 
569 Vasari 1568, II, pp. 263, r. 23 – 267, r. 28. 
570 Vasari 1568, II, p. 256, r. 6-7; Van Mander 1604, 179r21-180r18. 
571 Van Mander 1604, 115v32-33. 
572 Golahny betoogde dat in Van Manders bewerking van het leven van Titiaan deze de kwaliteiten kreeg 

toebedeeld die Vasari aan Giorgione had voorbehouden. Titiaans vernieuwende schilderkunstige kwaliteiten en 

zijn rol als vernieuwer van de Venetiaanse schilderkunst kwamen daardoor des te duidelijker naar voren; 

Golahny 2000, pp. 10-11. 
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doorgaans gewaardeerd, maar kennelijk niet ten koste van Titiaans goede naam. In plaats 

daarvan voegde hij een korte observatie over zichzelf toe, waarbij hij zich in de villa van 

Agostino Chigi (Villa Farnesina) plaatste. 573 Het was één van de weinige keren dat Van 

Mander direkt verwees naar zijn eigen tijd in Italië. 

 

Chronologie 

De biografieën werden in grote lijnen chronologisch geordend, hetgeen ook voor de 

bewerking van het eerste deel van de parte terza zou gelden. Leonardo overleed eerder dan 

Perino del Vaga, de kunstenaar met wie Vasari het eerste deel van de parte terza afsloot. 

Maar weer zou op diverse plaatsen worden afgeweken van de fijnere chronologie. Vasari en 

Van Mander hadden beiden de neiging om hier en daar levens bijeen te plaatsen die een 

duidelijk inhoudelijk verband kenden. Heel duidelijk was dit voor het al genoemde leven van 

Andrea Feltrini en Lorenzo Luzzo. Van Mander voegde toe dat hij de geboortedata van de 

twee niet had gevonden, maar hij wist dat Andrea grotesken leerde schilderen van Lorenzo 

Luzzo, die nota bene al ten tijde van Alexander VI (1492-1503) in Rome werkzaam was 

geweest.574 Dit betekende een enorme afwijking in de chronologie, namelijk een sprong terug 

naar het begin van de zestiende eeuw. Van Mander moet deze afwijking hebben opgemerkt, 

maar ze werd door hem niet verbeterd. In zijn selectie ontstond wel een nieuw inhoudelijk 

verband tussen dit leven en de biografieën er omheen. Het maakte nu deel uit van een hele 

groep schilders die niet goed aan hun einde kwamen. Ze kwamen noodlottig om het leven 

(Pordenone, Polidoro), waren zwaar gedeprimeerd en hadden zelfmoordneigingen (Andrea 

Feltrini, Lorenzo Luzzo), pleegden daadwerkelijk zelfmoord (Rosso, de echtgenote van Cola 

dell’Amatrice) of verloren het verstand (Parmigianino). Het lijkt erop dat Van Mander 

dergelijke inhoudelijke verbanden tussen de levens had opgemerkt.575 Het leven van 

Francesco Bonsignori viel eveneens evident buiten de normale chronologie. Van hem wist 

Van Mander dat hij werd geboren in 1455 en overleed in 1519. Vasari had hem besproken 

temidden van andere schilders uit Venetië zoals Palma en Lotto en schilders uit Verona zoals 

Liberale da Verona, Giovanni Maria Falconetto en Girolamo dai Libri. Maar omdat deze 

levens door Van Mander werden verplaatst of zelfs geschrapt oogde de chronologische 

afwijking des te groter. In de Italiaanse Levens zou het leven zich nu wel voegen in een reeks 

biografieën waarin een mecenas een belangrijke rol vervulde: Parmigianino, Giulio Romano, 

                                                 
573 Van Mander 1604, 122r36-38; vgl. Vasari 1568, II, p. 238, r. 30-33. 
574 Van Mander 1604, 132v42-43; Van Mander 1604, 132r45-46. Ook voor Marco Calavrese in het leven daarna 

noteerde hij geen geboortedatum gevonden te hebben, Van Mander 1604, 133r27. 
575 Van Mander 1604, 130r09-14.  
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Sebastiano del Piombo en Perino del Vaga. Dergelijke inhoudelijke, tegen de chronologie 

indruisende, groeperingen van levens waren bij Van Mander dus primair het gevolg van de 

keuzes die Vasari al maakte. Van Mander maakte die groeperingen echter niet ongedaan, 

maar incorporeerde ze juist in de tekst. De inleidingen die hij zou toevoegen brachten 

dergelijke inhoudelijke verbanden tussen hoofdstukken onder de aandacht, of vestigden de 

aandacht op de nieuwe verbanden. 

Het is duidelijk dat Van Mander negatieve aspecten dus niet zonder meer rigoreus 

wegsneed. Indien een leven bij Vasari overwegend negatieve zaken bevatte – diverse slechte 

karaktereigenschappen, een gebrek aan talent of een combinatie van matig talent en een 

geleidelijke achteruitgang van het werk - dan zou het over het algemeen afvallen. Ook 

wanneer een kunstenaar artistiek gezien duidelijk op een minder niveau presteerde dan de 

schilder in het leven voor hem, dan verviel, zoals we al zagen, het hoofdstuk. Maar levens die 

een leerzame mix bevatten van negatieve en positieve aspecten, bleken toch geschikt om op te 

nemen. In het leven van Leonardo, die nogal wisselvallig was in zijn interesses, merkte Van 

Mander daarover op eigen gelegenheid wat relativerend op: “Dan (soo men seght) geen 

Cooren sonder Caf is.”576 Elders beschreef Van Mander de moord op Polidoro, de zelfmoord 

van Rosso of de ontluikende gekte van Parmigianino als waarschuwende voorbeelden, terwijl 

daar wel in diezelfde levens prijzenswaardige en leerzame aspecten tegenover stonden, 

namelijk de gevels die Polidoro decoreerde in Rome en de positie die Rosso zich aan het 

Franse hof had verworven. Onkuisheid en onmatigheid in de liefde met een fatale afloop of 

het oplopen van de pest noemde Van Mander soms ook, maar weer alleen als daar genoeg 

positief uit te leggen zaken tegenover stonden. Dit was bijvoorbeeld het geval bij Giorgione 

die door de pest omkwam, hoewel Vasari’s woorden hier wel enigzins werden gekuist. 

Volgens Vasari overleed Giorgione omdat hij verliefd werd op een vrouw die de pest opliep. 

Bij Van Mander liep de schilder de ziekte al op nadat hij onschuldig met een pestlijdster had 

geconverseerd.577 Een goed voorbeeld was ook het leven van Rafael, waar dergelijke 

negatieve aspecten eveneens zonder gevaar genoemd konden worden omdat deze kunstenaar 

in artistiek opzicht nu eenmaal alles bezat wat een schilder nodig had om zich goed te 

noemen. In het geval van Correggio liet Van Mander wel weg dat de schilder melancholiek 

van aard was en bleef alleen over dat de schilderkunstige inspanningen Correggio’s fysieke 

krachten op de proef stelden.578 Het leven van Andrea del Sarto kreeg van Van Mander een 

                                                 
576 Van Mander 1604, 111v47. 
577 Van Mander 1604, 115v28-30; vgl. Vasari 1568, II, p. 15, r. 20-24. 
578 Van Mander 1604, 115v44-116r01; vgl. Vasari 1568, II, p. 17, r. 01-02. 
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nieuwe openingspassage, zodat de kritiek die Vasari had geuit op Andrea’s slappe karakter 

niet de toon zette voor de rest van het leven.579 Opvallend was dat die geoorloofde negatieve 

voorbeelden altijd zo min mogelijk direkt betrekking leken te hebben op de artistieke 

productie van een kunstenaar of op diens opleiding. Dergelijke kernaspecten van het 

kunstenaarschap waren vermoedelijk te belangrijk en negatieve voorbeelden zouden het 

beschrijven van een progressieve ontwikkeling van de kunst tezeer in de weg staan. Een 

enkele keer droeg moreel prijzenswaardig gedrag wel heel sterk bij tot de beslissing om een 

leven op te nemen, zoals in het geval van het leven van de Calabrese schilders Marco 

Cardisco (Marco Calabrese) en Cola dell’Amatrice. Het verhaal van de zelfgekozen dood van 

de vrouw van de tweede kunstenaar werd door Van Mander omstandig verteld en vormde 

vermoedelijk de voornaamste reden om diens leven te bespreken.580 

 

Rol van opdrachtverlening en artistieke rivaliteit 

Vasari en Van Mander deelden een interesse voor de sturende en stuwende rol van 

opdrachtverlening. Eerder had Van Mander verschillende verwijzingen naar 

opdrachtverlening en artistieke rivaliteit weggelaten en ook kwam het voor dat Vasari’s 

behandeling van deze onderwerpen geen aanleiding bood om een leven toch op te nemen.581 

Toch had Van Mander al bijvoorbeeld in het leven van Pollaiuolo besproken hoe 

vooraanstaande kunstliefhebbers door hun opdrachten de mogelijkheid boden aan schilders 

om zich aan hun eenvoudige achtergrond te ontworstelen. En in de levens van Mantegna, 

Perugino en Luca Signorelli was beschreven hoe opdrachtverlening en de daaruit 

voortvloeiende onderlinge concurrentie een gunstige uitwerking hadden op het werk van 

schilders. Vanaf Leonardo da Vinci zou Van Mander de relatie met opdrachtgevers steeds 

breder uitmeten en zou concurrentie onder schilders een belangrijker onderwerp worden. De 

Vite zouden steeds meer gegevens over opdrachtverlening opnemen en Van Mander zou die 

passages selecteren. Met zijn keuzes zou hij bovendien zijn eigen accenten leggen. Vasari was 

sterk gericht op voorbeelden van mecenaat en wedijver bij Rafael en Michelangelo, waarbij 

hij zelfs in de biografie van Rafael de superioriteit van Michelangelo wilde aantonen. Van 

Mander ging die voorbeelden van onderlinge rivaliteit niet uit de weg, maar hij zou de 

aandacht verleggen naar de algemene positieve effecten van wedijver. De concurrentie met 

                                                 
579 Van Mander 1604, 123v04-07; vgl. Vasari 1568, II, pp. 149, r. 03 – 150, r. 02. 
580 Van Mander 1604, 133r40-133v13. 
581 Dit was bijvoorbeeld het geval bij het leven van Masaccio en het leven van Jacopo, Giovanni en Gentile 

Bellini. Bij Vittorio Carpaccio en andere schilders uit Venetië en Lombardije leverde het proces van rivaliteit en 

pogingen om elkaars werk te overtreffen geen interessante resultaten op. 
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Michelangelo liet hij bovendien juist positief uitpakken voor Rafael. Hij belichtte dat Rafael 

zo goed was zich te specialiseren op terreinen die Michelangelo niet zeer goed beheerste, 

zoals concurrentie overwegingen bij Van Mander wel vaker de richting bepaalden waarin een 

schilder zich ontwikkelde.582  Van Mander had ook een duidelijke interesse voor 

kunstlievende pausen en hij zou nergens nalaten de kwalijke gevolgen voor de schilderkunst 

te vermelden, wanneer die relatie tussen paus en schilderkunst verstoord was. Net als Vasari 

noemde hij in dat verband paus Adrianus VI, waarbij hij nota bene zelf diens afkomst uit de 

Nederlanden nadrukkelijker onder de aandacht bracht door toe te voegen dat hij afkomstig 

was uit Utrecht.583 Het was één van de plaatsen waar waarschijnlijk Van Manders relatieve 

ongenoegen met Noordelijke opdrachtverlening naar voren kwam.584 Ook de plundering van 

Rome en de negatieve uitwerking daarvan op de schilderkunst hadden zijn aandacht.585 

Opvallend veel ruimte werd gegeven aan de Franse koning als opdrachtgever voor de 

schilderkunst, maar ook vooraanstaande opdrachtgevers zoals Agostino Chigi noemde Van 

Mander graag. Het waren aanjagers van onderlinge concurrentie tussen kunstenaars, waarmee 

de ontwikkeling van de kunsten en kunstenaars werd gestimuleerd. Peruzzi was door zijn 

mecenas in staat gesteld te studeren. Hij was namelijk:  

 

“…  door middel van desen soo rijcken Man onderhouden, hadde tijt om practiseren nae de 

Roomsche dinghen, bysonder in Architecture, in welcke hy door de concorentie van 

Bramant in weynigh tijt seer profiteerde in dese Const, en namaels door haer in eere en 

groot ghewin.”586 

 

Van Mander wees expliciet op het belang van correct en betrouwbaar gedrag jegens dergelijke 

mecenassen, maar liet ook niet na te vermelden dat de soms voorkomende vrekkigheid van 

een opdrachtgever schadelijke gevolgen had voor de kunst.587 Zelfs een leven als van Rosso 

Fiorentino dat met de zelfmoord van de kunstenaar nogal tragisch eindigde, bood in Van 

Manders ogen toch een goed exemplum, ondermeer vanwege het daar beschreven mecenaat 

van de Franse koning.588 Artistieke rivaliteit werd overigens niet uitsluitend in direkt verband 

met opdrachtverlening en mecenaat besproken. Van Mander nam vaak op hoe jonge 

                                                 
582 Van Mander 1604, 121r23-37. 
583 Van Mander 1604, 136v43.  
584 Aan het einde van de Italiaanse Levens, in “T'leven van noch ander Italiaensche Schilders, die 

teghenwoordigh te Room zijn” kwam duidelijk zijn onvrede naar voren over de wijze waarop schilders uit het 

Noorden reageerden op opdrachtverlening; Van Mander 1604, 190v05-191v14. 
585 Bijvoorbeeld Van Mander 1604, 122r40-122v03; 130v; 134v; 140v. 
586 Van Mander 1604, 122r18-22. 
587 Van Mander 1604, 122v09-15. 
588 Van Mander 1604, 131r-132r. 
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kunstenaars in onderlinge concurrentie tekenden naar de kartons van Michelangelo en 

Leonardo in het Palazzo Vecchio of naar de eerder behandelde fresco’s van Masaccio in de 

Brancacci kapel.589 Maar wel bleek hij, bijvoorbeeld in het leven van Andrea del Sarto, de 

scherpe randjes van die onderlinge competitie af te halen.590 Rivaliseren met slechte 

voorbeelden interesseerde hem niet, kunstenaars die dit deden werden niet in de Italiaanse 

Levens opgenomen. Ook het wedijveren met een autodidacte meester vond hij riskant. Dit 

druiste in tegen één van de centrale uitgangspunten van de Italiaanse Levens, namelijk dat 

men leerde van de leerzame voorbeelden van uiteenlopende, zowel antieke als moderne, 

voorgangers die allemaal uiteenlopende deelen der Consten beheersten. 

 

Alle deelen der Consten en het verband met de Grondt 

Vanaf de parte terza werd in de biografieën substantieel meer uit de Vite opgenomen. Dat 

“extra” materiaal bestond met name uit verwijzingen naar schilders die op dat moment niet 

het hoofdonderwerp van een leven waren, maar vooral ook uit een steeds uitvoeriger 

behandeling van geselecteerde werken van schilders. Deze verandering werd ook in de 

literatuur opgemerkt. Daar was gesuggereerd dat Van Mander bij het bewerken van de Vite 

primair geïnteresseerd was in de biografie, de levensfeiten en in morele voorbeelden van het 

gedrag van schilders.591 Dat de Italiaanse Levens helemaal vanaf het leven van Leonardo bol 

stonden van beschrijvingen van de werken van schilders, viel daarmee slecht te rijmen. Die 

discrepantie werd weggewuifd met de stelling dat er simpelweg sprake was van een 

toenemende rommeligheid in de tekst, een direkt gevolg van het feit dat de levens in de Vite 

nu eenmaal ook steeds voller en onoverzichtelijker werden. Door de onoverzichtelijkheid van 

de brontekst en wellicht ook in de vaart van het schrijven, zou Van Mander steeds meer 

hebben opgenomen waaraan hij eigenlijk nauwelijks belang hechtte.592 Zo hoefden eerdere 

aannames niet kritisch heroverwogen te worden. Het is de vraag of dit gerechtvaardigd was 

aangezien ze tot stand waren gekomen op grond van een analyse van nauwelijks meer dan een 

zesde, nogal a-typisch, deel van de tekst. Daarnaast was een vertekend beeld geschetst van 

Van Manders intenties, aangezien het eerste van diens zelf-geformuleerde doelen was gemist. 

Dit is nog eens zo nadrukkelijk onder de aandacht gebracht, aangezien het aanzienlijke 

                                                 
589 Van Mander 1604, 117r; 117v; 123v; 130v; 132v; 138v; 147v; 151r; 165v; 166r; 182v; en voor Masaccio: 

Van Mander 1604, 102v; 103r; 117v; 140r; 164v. 
590 Van Mander 1604, 124r04-07;  vgl. Vasari 1568, II, pp. 151, r. 46 – 152, r. 19. 
591 Miedema 1984a, pp. 6-7, 124-127. 
592 Miedema 1984a, pp.  15-20, 125. Miedema gaat ook voorbij aan het feit dat de biografische gegevens die 

Vasari opnam  over het algemeen direkt met de kunst verband hielden, hij was nauwelijks geïnteresseerd in 

overige aspecten van deze levens; Burioni 2010, pp. 117-118. 
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gevolgen had voor de uitleg en waardering van de Italiaanse Levens. Het ontnam het zicht op 

Van Manders uitgangspunten bij het bewerken van de Vite, uitgangspunten die in feite vrij 

eenvoudig waren. Zoals de auteur keer op keer verklaarde, liet hij achterwege waar het hem 

niet om ging en nam hij op waar het hem wél om te doen was.593 Ongetwijfeld slopen er 

elementen in de tekst die deze toets niet volledig konden doorstaan. Maar dat het overgrote 

deel van de Italiaanse Levens zoveel gegevens bevatten waaraan de schrijver geen enkel 

belang hechtte, was zeer onwaarschijnlijk. Wat Van Mander zou opnemen was vrijwel 

volledig in overeenstemming met de door hem zelf geformuleerde intenties, zoals een 

integrale vergelijking van de twee teksten tot nog toe duidelijk maakte.594 Hij bleef een 

duidelijke voorkeur houden voor het bespreken van geselecteerde kunstwerken als 

voorbeelden van alle deelen der Consten. Hij was niet primair uit op het zo compleet mogelijk 

beschrijven van biografieën. En in tegenstelling tot Vasari, die ook keuzes maakte maar toch 

het werk van kunstenaars vrij volledig besprak, was hij niet geïnteresseerd in een integrale 

behandeling van oeuvres. Soms werden werken besproken die een rol speelden in anekdotes 

over het leven of het karakter van de kunstenaar, maar Van Mander zou vooral in grote getale 

kunstwerken opnemen die konden gelden als representatieve voorbeelden van de artistieke 

competenties van een schilder. Korte vermeldingen die weinig bijzonderheden bevatten liet 

hij doorgaans afvallen, ten gunste van exempla waarover veel meer te vermelden viel. Zijn 

gebruik van marginale noten was in dat verband veelzeggend. Vanaf het leven van Leonardo 

da Vinci zou de frequentie van dergelijke noten sterk toenemen. Alleen al bij respectievelijk 

Leonardo en Rafael zou hij bijvoorbeeld naar vier kunstwerken verwijzen, in het leven van 

Perino del Vaga naar drie, terwijl ook de andere levens talloze marginale noten over werken 

bevatten.595 Door die werken zo uitvoerig te bespreken, las de aankomende kunstenaar in 

                                                 
593 Van Mander 1604, 98r13-14: “Om cort te maken, en veel onnoodichs voorby te gaen ...”; 100v43-45: “Doch 

om niet alle dinghen, die hy seer veel in dry Professien dede, te verhalen, sal alleen de weerdighste 

t'Aenmercken, aenroeren.”; 101v40-42: “Ick gae willens voorby eenighe Namen der Schilders, en hun wercken, 

soo wel die voor als nae hem gheweest zijn, om dies wille datter niet bysonders van te segghen is.”; 107r36-37: 

“Van alle zijn wercken waer veel te segghen: dan t'comt in onse propoost niet te passe.” Als een gevolg hiervan 

oordeelde Van Mander in vergelijking tot Vasari over het algemeen positiever over de schilders die hij wel 

opnam. 
594 Diverse artistieke competenties die Van Mander schaarde onder de deelen der Consten, waren door Miedema 

besproken onder de noemer “kunsttheorie”; Miedema 1984a, pp. 67-77. 
595 Van Mander 1604, 118r: “Eerste Historie van Raphael te Room gedaen, uytnemende constigh.”, 118v: 

“Parnassus bergh van Raphael, seer constigh.”, 119r: “Vanghenis Petri, wonderlijk van Raphael gheschildert.”, 

120r: “Brandt van Raphael, constich uytgebeelt.” Andere voorbeelden van marginale noten, bijvoorbeeld in het 

leven van Giorgione: Van Mander 1604, 115v: “Een eenigh Beeldt gheschildert, datment van vier sijden teffens 

conde sien.” Bij Andrea del Sarto, 116r: “Historie van Iulius Caesar, seer constich door del Sarto ghedaen.” Bij 

Rosso Fiorentino, 130v: “Aerdighe inventie van Rosso.” Bij Francesco Monsignori, 136r: “Seldtsaem actie van 

eenen S. Sebastiaen nae t'leven.” Bij Giulio Romano, 137v: “Sale te Mantua, daer de Reusen den Hemel 

beclimmen, van Iulio Romano ghedaen, seer seldtsaem en constigh.” Voor marginale noten bij Leonardo, Van  

Mander 1604, 112v- 114r. 
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voorbeelden hoe de deelen der Consten werden toegepast. Hiermee kon hij zijn voordeel doen 

in het eigen werk, hetgeen uiteindelijk de schilderkunst als geheel ten goede kwam. De 

artistieke vernieuwingen die Van Mander nog steeds opnam, maakten deel uit van een 

voortdurend groeiend en zich naar perfectie ontwikkelend geheel van basisvaardigheden. 

Iedere schilder moest deze kennen en naar gelang zijn talent en mate van universaliteit dat 

toelieten, leren beheersen. Het was de beheersing van die deelen der Consten die schilders in 

staat stelde manieren te vinden om een overtuigende, zo natuurlijk mogelijke ruimtelijke 

illusie te creeëren op het platte vlak.596 

Zoals duidelijk zal worden werd in de Grondt vaak verwezen naar Italiaanse kunstenaars 

afkomstig uit Vasari’s parte terza die bepaalde vaardigheden beheersten. Het zich in Italië 

ontwikkelende complex van artistieke competenties dat Van Mander relevant achtte voor de 

instructie van de lezer, had weinig te maken met begrippen als “stijl” of “stijlinvloed.”597 In 

het werk van Italiaanse schilders werden bepaalde leerzame vaardigheden gedemonstreerd, 

waarmee de aankomende kunstenaar in de Nederlanden zijn schilderkunst kon perfectioneren. 

Deze diagonale behandeling van schilders was mogelijk doordat het Schilder-boeck als één 

geheel werd geconcipieerd. De in de literatuur gangbare interpretatie van de Italiaanse Levens 

deed weinig recht aan wat Van Mander voor ogen stond met dit tekstdeel. Door ze te 

beschouwen als puur exemplarische kunstenaarslevens bestemd als voorbeelden van goed 

gedrag en voor vermaak, werd het door de auteur bedoelde verband tussen de verschillende 

tekstdelen genegeerd. In Van Manders opzet diende de behandeling in de Italiaanse Levens 

van kunstwerken en hun deelen der Consten ter illustratie van wat veelal in de Grondt was 

besproken. Vaak was de bespreking van kunstwerken en hun artistieke competenties 

bovendien complementair aan de Grondt, wellicht doordat de tekstdelen over een langere 

periode werden geschreven. Voor de moderne lezer zijn er obstakels bij het lezen en begrijpen 

van Van Manders tekst. De artistieke taal waarvan hij zich als professioneel schilder bediende 

zal door zijn oorspronkelijke lezers beter zijn begrepen, omdat ze deels hetzelfde was als in 

het atelier werd gesproken. Bovendien was er sprake van een andere omgang met de tekst. 

Van Mander’s beoogde lezer, in de eerste plaats de aankomende schilder en liefhebber, had de 

Grondt gelezen en wellicht zelfs delen van die in rijmvorm geschreven tekst uit het hoofd 

geleerd. Dit zal het herkennen van de vaardigheden die in de levens werden geïllustreerd 

hebben vergemakkelijkt. De moderne omgang met de tekst van het Schilder-boeck waarbij de 

tekstdelen afzonderlijk worden gelezen en bestudeerd, bemoeilijkt het vanzelfsprekend 

                                                 
596 Van de Wetering 2011, p. 16. 
597 Van de Wetering 2011, p. 6; Sluijter 2006, pp. 18-19. 
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herkennen van door de auteur bedoelde verbanden. In de bespreking van de levens vanaf 

Leonardo da Vinci is getracht aan die “intertekstualiteit” recht te doen door bij de bespreking 

van de bewerking aan te geven hoe de voorbeelden in de Italiaanse Levens de beweringen in 

de Grondt illustreerden. Bij Cimabue bleek het relevant Van Manders woordgebruik en de 

manier waarop zekere begrippen uit Vasari’s Italiaans werden vertaald te analyseren en 

daarvoor is weer gekozen. Op deze manier zal worden verhelderd wat hem met dit deel van de 

Italiaanse Levens voor ogen stond. 

  

Leonardo da Vinci tot Perino del Vaga: meer leerzame voorbeelden 

De biografie van Leonardo da Vinci waarmee Vasari de parte terza opende, was het eerste 

leven dat Karel van Mander uit dit tekstdeel opnam. Van Mander was bondiger in zijn 

formuleringen en negatief uit te leggen zaken werden weggewerkt. Een uitvoerige bespreking 

van de minder mooie kanten van Leonardo’s tomeloze artisticiteit veranderde zoals gezegd in 

een simpel: “… geen Cooren sonder Caf …”, waarna zijn neiging om werk niet af te maken 

niet meer genoemd werd.598 Ondanks dergelijke ingrepen werd het leven nog steeds uitvoerig 

besproken.599 Van Mander voegde maar liefst negen marginale noten toe. Daarin werd 

ondermeer verteld dat de kunstenaar als kind al zo uitzonderlijk getalenteerd was dat hij zijn 

leermeester overtrof. Twee andere noten vertelden over zijn status en het aanzien dat hij 

genoot bij adellijke opdrachtgevers,  twee andere hadden weer betrekking op Leonardo’s 

geschriften over anatomie en over het schilderen.600 De overige marginale noten brachten 

geselecteerde werken onder de aandacht, variërend van een “Houten schilt van Lionardo da 

Vinci wonderlijc geschildert”, het “Avontmael van Leonardo da Vinci, verwonderlijck”, een 

“Wonderlijc conterfeytsel, daer Lionardo vier Iaer over doende was” tot een “Carton van 

Lionardo, wonderlijcke constigh.”601 Terwijl Van Mander hiermee dus expliciet verwees naar 

specifieke voorbeelden van Leonardo’s schilderkunst en hij die voorbeelden ook uitvoerig zou 

bespreken in zijn tekst, nam hij tegelijkertijd relatief veel op dat was gerelateerd aan het talent 

van de kunstenaar in andere vakgebieden, zoals geometrie, wiskunde, letterkunde, muziek en 

architectuur. Die multi-getalenteerdheid was het vermelden waard, omdat het de grootheid 

van Leonardo’s geest etaleerde. Bovendien was er één verbindende factor. Van Mander 

                                                 
598 Van Mander 1604, 111v46; vgl Vasari 1568, p. 2, r. 08-11. 
599 Terwijl de biografie in de Vite circa tien pagina’s lang was, besloeg de tekst in de Italiaanse Levens wel zo’n 

zeven pagina’s; Bijlage II. 
600 Van Mander 1604, 112r: “Andreas Verrochio liet af verwe te handelen, hem siende van sijn discipel 

overtroffe[n]”; 113r: “Antwoort oft verantwoordinge Lionardi, aen den Hertoogh van Milanen, seer aerdigh”; 

113v: “Anatomien va[n] Peerden en Menschen, van Lionardo da Vinci ghedaen”; “Lionardo heeft van schilderen 

gheschreven”; 115r: “Lionardo sterft in de armen van den Coningh van Vrancrijc.” 
601 Van Mander 1604, 112v-114r. 
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maakte duidelijk dat Leonardo’s brede ontwikkeling gekoppeld kon worden aan zijn 

bijzondere talent voor één specifiek deel der Consten, namelijk het tekenen. 

In de Grondt was uitgelegd dat de tekenkunst niet alleen de basis vormde voor de 

schilderkunst: het was de “vader” van de schilderkunst en de “voedster” van alle kunsten.602 

Via de tekenkunst werden ideeën immers omgezet in concrete beelden.603 Voor de 

schilderkunst vervulde het tekenen een bijzondere rol, alleen daar werd ze gebruikt om de 

werkelijkheid zelf vast te leggen. Het tekenen naar het leven vormde een bepalende fase in het 

leerproces van een jonge schilder. Die had geoefend in het tekenen naar de fantasie en zo zijn 

hand los gemaakt. Nu kon hij overgaan op datgene waar het echt om ging, namelijk het 

weergeven van het leven zelf:  

 

“… tot het leven ons meest ghehuldich, 

In welck een doenlijcke soetheyt eenvuldich 

Oprecht is blijckend' in't stilstaen en rueren, 

Dat zy u Leydsterr', om tschip nae te stueren.”604 

 

Het leven was de richtlijn en het tekenen naar het leven was “’t wit om nae schieten, den 

grondt om bouwen.”605 Met name voor het tekenen van de menselijke figuur – het 

belangrijkste onderdeel waarmee de kunstenaar zich moest bezighouden – gold dat er geen 

beter voorbeeld was dan het leven zelf.606 In het leven was het allemaal te vinden: “In ’t leven 

vindt ment al.”607 Die bijzondere betekenis van het tekenen naar het leven leek Van Mander 

ook in de biografie van Leonardo tot uitdrukking te brengen. In navolging van Vasari 

noteerde hij dat Leonardo altijd tekende, omdat dit hem meer dan wat ook interesseerde.608 In 

de daarop volgende passage week hij echter af van de Vite. Vasari noemde het tekenen naar 

kleimodellen in één adem met het tekenen naar het leven, waardoor de twee gelijke aandacht 

kregen.609 Van Mander liet de passage over het tekenen naar kleimodellen weg.610 Het 

                                                 
602 Van Mander 1604, 8r1a-8v1h; 8v2a-h; Miedema 1973, dl. 2, p. 425, II 1a. 
603 Miedema wees op de overeenkomst met het “disegno intero” van Federico Zuccaro; Miedema 1973, dl. 2, p. 

423 en n. 4. 
604 Van Mander 1604, 9r13a-9v13h. 
605 Van Mander 1604, 9v14a-h. 
606 Van Mander 1604, 8v4h. 
607 Van Mander 1604, 9v. 
608 Van Mander 1604, 112r06-08; Vasari 1568, II, p. 2, r. 16-18. Van Mander sprak hier van “… teyckenen en 

verheven dingen te maken.” Over het algemeen had hij het over verheven in de betekenis van rilievo: het op het 

platte vlak suggereren van diepte en driedimensionaliteit. Van Mander beschreef ook hoe Leonardo het tekenen 

aanwendde voor alles waarvoor ze te gebruiken was: schilderkunst, sculptuur en architectuur; Van Mander 1604, 

112r06-14. 
609 Vasari 1568, II, p. 2, r. 34-38. 
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tekenen naar levenloze modellen, “… nae rondt, dat niet en can beweghen”, was nuttig om de 

weergave van driedimensionaliteit aan te leren. Het viel onder het tekenen naar de fantasie en 

stond daarmee niet op hetzelfde niveau als het tekenen naar het leven dat een volgend stadium 

in de ontwikkeling van het kunstenaarschap inhield.611 Met het weglaten van de kleimodellen 

ging de aandacht nu exclusief uit naar de bijzondere rol van het tekenen naar het leven.612 Via 

dat tekenen naar het leven werd uiteindelijk een grote mate van natuurlijkheid bereikt in de 

schilderkunst. Het tekenen naar modellen en kleimodellen had zijn nut voor studiedoeleinden, 

maar dat werd elders beter gedemonstreerd zoals bij Baccio Bandinelli. Wat Van Mander ook 

interesseerde was dat het werken naar de natuur zich bij Leonardo uitbreidde naar een 

bijzondere techniek, waarbij hij zijn impressie naar het leven meteen met de punt van het 

penseel op het doek vastlegde: 

  
“De Schilder-const boven al verkiesende, teyckende hy veel nae t'leven, oock wel op linnen 

doecken, met den punct der pinceelen, alles uytnemende.”613 

 

Van Mander liet daarbij achterwege dat Leonardo die techniek gebruikte voor een 

voorstelling in zwart-wit, zoals Vasari eigenlijk had geschreven.614 Liever suggereerde hij dat 

voor Leonardo maar weinig onderscheid was tussen het tekenen en het schilderen naar het 

leven.615  

Dat direkt weergeven van het leven, het bereiken van natuurlijkheid en Leonardo’s 

interesse en liefde voor de natuur, stonden ook centraal in de bespreking van verschillende 

andere werken die nu volgde. In die bespreking kwam ook het getekende karton aan de orde. 

Het karton was in de Grondt bestempeld als een interessante en specifiek Italiaanse 

werkvorm, met allerlei nuttige eigenschappen voor de schilder. Het diende in de eerste plaats 

om een voorstelling één op één over te brengen op de uiteindelijke drager, maar dat was niet 

hun enige functie.616 Doordat ze even groot waren als de uiteindelijke voorstelling, waren 

                                                                                                                                                         
610 Zoals eerder bleek liet Van Mander in de bespreking van Piero della Francesca in het leven van Alberti ook 

een passage over het gebruik van kleimodellen ongenoemd.  
611 Uit het leven van Leonardo bleek ook dat het werken naar het leven ook kon betekenen: het bestuderen en in 

gedachten opnemen van het leven, om het daarna te tekenen; Van Mander 1604, 112v30-36. Het tekenen “… nae 

rondt”; Van Mander 1604, 9r11g. 
612 Van Mander 1604, 112r24-25; vgl. Vasari 1568, II, p. 2, r. 34-40. 
613 Van Mander 1604, 112r24-25. 
614 Vasari 1568, II, p. 2, r. 38. 
615 Het sloot aan bij de Grondt waar het maken van een dunne schildering in kleur op de imprimatuur ter sprake 

was gekomen. Het nut daarvan was dat de gebruikte tinten al goed gemengd waren en passend bij de kleur van 

de definitieve verflaag hetgeen een natuurlijker effect ten goede kwam; Van Mander 1604, 47r7a-8h. 
616 Van Mander 1604, 47r9a-10h. 
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kartons nuttig bij het ordenen van alle figuren en objecten in de voorstelling.617 In het karton 

werd lichtheid en levendigheid bereikt door het leven zelf te observen. Die eigenschappen 

konden vervolgens in het schilderij opgenomen worden. Het leven was ook de referentie voor 

het met aquarel, kool of krijt aanbrengen van hooglichten en schaduwen in het karton.618 Het 

karton bood een getekend voorbeeld op gelijke grootte waarin vorm en driedimensionaliteit 

was aangegeven met behulp van naar het leven waargenomen licht- en schaduwpartijen.619 

Het karton was de perfecte intermediaire fase tussen het tekenen en schilderen. Van Mander 

deed ook de aanbeveling om het karton voor je te hebben bij het schilderen, zodat het goed 

kon worden gevolgd bij het aanbrengen van hoogsels en schaduwen.620 Op die manier kon de 

schilder optimaal profiteren van het “… cartoen schilderich aerdt“, de schilderkunstige 

eigenschappen van het karton. Daarin verschilde het Italiaanse karton danig van kartons of 

ponsen die in het Noorden werden geproduceerd en gebruikt. Doorgestoken of aan de 

achterzijde ingewreven met een afgevende stof, dienden deze Noordelijke tegenhangers 

uitsluitend voor het overbrengen van een lineaire weergave van de voorstelling. Voor het 

verkrijgen van een illusie van plasticiteit en diepte - zo gewenst in het geschilderde 

eindproduct - waren ze van weinig nut. Juist vanwege die toegevoegde waarde was het 

Italiaanse karton superieur en nagenoeg alle vermeldingen van kartons die Van Mander 

tegenkwam werden opgenomen.621 Het leven van Leonardo was daarop geen uitzondering. 

Zelfs een karton voor een tapijt voor de koning van Portugal, in Vlaanderen met gouddraad en 

                                                 
617Van Mander 1604, 15v9a-16r9h. 
618 Van Mander 1604, 16r10a-e. 
619 Van Mander 1604, 47v15a-h. 
620 Van Mander 1604, 47v14a-h. 
621 Rafael ging naar Florence vanwege de kartons van Leonardo en Michelangelo en bleef daar ook enige tijd 

omdat ze hem bevielen. Hierdoor was hij beter geworden in het tekenen en schilderen van figuren. Vervolgens 

vervaardigde hij zelf ook verschillende kartons voor zijn opdrachten, waaronder ook  tapijten, die mede door zijn 

leerlingen aan de hand van die kartons werden uitgevoerd; Van Mander 1604, 117r; 117v; 119r; 120v; 122v. 

Andrea del Sarto tekende in gezelschap van  (en wedijver met) andere leerjongens naar de kartons van Leonardo 

en Michelangelo, die in Florence in de “… paus sale …” waren opgesteld;  Van Mander 1604, 123v. Rosso 

wilde zelfs niet bij een reguliere leermeester ondergebracht worden, maar leerde het vak alleen door het karton 

van Michelangelo te bestuderen. Hij hield er wel een heel eigen en niet altijd goede manier van werken aan over. 

Ook Rosso vervaardigde voor zijn opdrachten zelf kartons; Van Mander 1604, 130r; 130v; 131v. Lorenzo Luzzo 

kwam op het gerucht van de kartons van Leonardo en Michelangelo af,  maar realiseerde zich meteen dat hij dat 

niveau nooit zou halen en hij beter grotesken kon blijven schilderen; Van Mander 1604, 132v. Sebastiano del 

Piombo gebruikte het karton van Michelangelo in een van zijn werken; Van Mander 1604, 138v. Perino del 

Vaga maakte ook verschillende kartons, naar één werd met een marginale noot verwezen; Van Mander 1604, 

140r; 140v; 141r; 141v. Het nut van het werken met kartons werd ook de met Perino rivaliserende Geronimo da 

Treviso duidelijk, die tot zijn schande dacht dat hij Perino kon overtreffen uit de losse hand te schilderen: hij had 

het karton op de punt van zijn penseel; Van Mander 1604, 141r. Indien dat opportuun  was dan werden Vasari’s 

woorden aangepast, zoals waar Penni voor Rafael werkte aan een karton voor een tapijt en Van Mander 

onvermeld liet dat de kunstenaar de ornament border mocht tekenen; Van Mander 1604, 122v; Ook onder meer: 

Van Mander 1604, 114r; 114v; 117r; 117v; 124r; 146r; 147v; 151r; 151v; 153r; 153v; 159v; 160r, en verder. 



 - 180 - 

zijde geweven, werd vermeld.622 Ook het karton voor een Anna te Drieën, vervaardigd voor 

de monniken van de Florentijnse Santissima Annunziata, werd behandeld. Het werd eveneens 

alom geprezen, ook buiten de kringen van kunstenaars, om de natuurlijke weergave van 

affecten (afb. 35).623 Beschreven werd hoe mannen en vrouwen, oud en jong, gedurende twee 

dagen als in een processie langs het werk trokken om het te kunnen bewonderen. Later ging 

het karton naar de koning van Frankrijk, die het ook als schilderij bestelde, iets dat Van 

Mander daarna nog zou toelichten.624 Leonardo’s bekendste karton, de Slag bij Anghiari, 

diende voor een niet bewaard gebleven fresco in de Salone dei Cinquecento in het 

Florentijnse Palazzo Vecchio.  Ook hier nam Van Mander de beschrijving heel volledig over 

en plaatste er bovendien een marginale noot bij.625 Dit karton nam, samen met dat van 

Michelangelo voor de Slag bij Cascina, een uitzondelijke plaats in als voorbeeld en 

leermiddel voor jonge kunstenaars. Als zodanig doken deze kartons nog in diverse andere 

levens op, zoals bij Rafael, Andrea del Sarto en ook Rosso Fiorentino die het vak zelfs leerde 

door te tekenen naar Michelangelo’s karton en daar een wel heel eigen manier van werken aan 

overhield. 

                                                 
622 Van Mander 1604, 112r30-38. Dat dit werk voor een belangrijke opdrachtgever werd vervaardigd zal hebben 

meegeholpen, evenals het feit dat alle onderdelen van de voorstelling met zoveel natuurlijkheid in zwart-wit 

waren weergegeven. 
623 Leonardo’s zogenaamde Burlington House Cartoon in de National Gallery in Londen met eveneens een Anna 

te drieën, werd waarschijnlijk vervaardigd voor de hertog van Milaan. Hoewel het iets eerder tot stand kwam, 

biedt het wellicht een goede indruk van dat Florentijnse karton dat Vasari en Van Mander vermeldden. Dat 

Florentijnse werk werd vermoedelijk gebruikt als karton voor de Anna te drieën nu in het Louvre; Harding et.al. 

1989. 
624 Van Mander 1604, 113v42-114r14; 114v43-46. 
625 Van Mander 1604, 114r: “Carton van Lionardo, wonderlijcke constigh.” 
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35. Leonardo da Vinci, Anna te Drieën, ca. 1499-1500, houtskool, zwart en wit krijt op gekleurd papier, verlijmd 

op doek, Londen, National Gallery. 

 

Het wel schilderen van huid 

Dat werken naar het leven werd door Vasari in de volgende biografie, het leven van 

Giorgione, alsnog in een wat minder gunstig daglicht geplaatst. Vasari meende dat die 

schilder niets in zijn schilderijen gebruikte dat hij niet eerst zelf naar het leven had getekend. 

Die ogenschijnlijk onschuldige opmerking was niet van venijn gespeend, aangezien het 

navolgen van alléén de natuur ook voor Vasari een te wankele basis was voor goede 

schilderkunst. Daarnaast was Vasari niet erg complimenteus toen hij noteerde dat Giorgione 

in naam de Bellini had overtroffen door slaafs en continu het leven te imiteren, zodat de 

schilder kon worden aangemerkt als rivaal van Toscaanse meesters die de moderne manier 

hadden ontwikkeld. Het overtreffen van de Bellini leek misschien heel wat, ware het niet dat 
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Vasari zich eerder zeer kritisch over hen had uitgelaten. Een erg grote prestatie was het 

daardoor niet. Dat Giorgione mocht worden aangemerkt als een rivaal van de moderne 

Toscaanse meesters stelde wellicht ook weinig voor. Deze schilders waren in Vasari’s ogen 

feitelijk onaantastbaar en Giorgione kon misschien wel op papier met ze rivaliseren, in de 

praktijk had het waarschijnlijk voor Vasari weinig te betekenen. Daar kwam nog bij dat 

Giorgione bovendien nadrukkelijk werd voorgesteld als een imitator van Leonardo’s 

schildertechniek.626 Het was allemaal nauw verholen kritiek, die Karel van Mander lijkt te 

hebben doorzien. Hij paste op meerdere punten Vasari’s woorden aan, zodat uiteindelijk een 

veel positiever beeld van de kunstenaar werd neergezet. In Van Manders bewerking was 

Giorgione geen slaaf van het kopieëren van het leven, noch was hij een volgzame imitator van 

Leonardo’s schilderkunst. Van Mander verankerde Giorgione’s reputatie simpelweg in diens 

aangeboren talent en in zijn gewoonte – opgedaan door zowel de studie naar het leven als 

door de bestudering van het werk van collega’s – om verschillende schoonheden in zijn werk 

te verenigen.627 Op die manier werden Vasari’s sneren aan het adres van de schilder 

weggewerkt en kreeg hij in het Schilder-boeck een veel steviger, klassieker fundament. Het is 

waarschijnlijk dat Van Manders neiging om deze biografie in een positiever licht te stellen 

verband hield met zijn enthousiasme voor Giorgione’s coloristische kwaliteiten. Giorgione’s 

bewonderenswaardige schildertechniek met zijn mooie, geleidelijke kleurovergangen en 

buitengewone rilievo dat werd verkregen door het creëeren van diepe schaduwen, werd door 

Vasari voorgesteld als een direkte imitatie van Leonardo’s manier van schilderen.628 Voor 

Van Mander moet het veel meer geweest zijn dan dat. Door de opmerking over het imiteren 

van Leonardo weg te laten werd Giorgione op zijn eigen merites beoordeeld. Bovendien werd 

het opbrengen van kleur zo als een zelfstandiger deel gepresenteerd.   

Dat wel schilderen oft coloreren waarin Giorgione uitblonk was voor Van Mander het 

bijzonderste deel der Consten, waaraan hij een van de laatste hoofdstukken van de Grondt 

wijdde.629 Daaruit viel op te maken dat wel schilderen niet stond voor het simpelweg 

aanbrengen van kleur in een schilderij, maar eerder voor de manier waarop dat gebeurde. Het 

hield verband met de keuze van kleuren en kleurschakeringen, met een harmonie van 

kleuren.630 Relatief veel voorbeelden van het wel schilderen in de Italiaanse Levens hadden 

                                                 
626 Van Mander had de opening van het leven al gewijzigd. Vasari had er genoteerd dat Giorgione de Bellini 

overtrof, die door de Venetianen zo werden gewaardeerd; Vasari 1568, II, p. 13, r. 03-12. 
627 Van Mander 1604, 115r30-35; vgl. Vasari 1568, II, p. 13, r. 03-08. 
628 Vasari 1568, II, p. 13, r. 08-13. 
629 Van Mander 1604, 46v04-50r22. 
630 De Pauw de Veen 1969, p. 256; Miedema 1984a, p. 74; Voor Van Manders gebruik van handelinghe, 

Miedema 1984a, p. 72. Miedema meende dat het verschil tussen het coloreren en de handelinghe moeilijk is aan 
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betrekking op het zo overtuigend en natuurgetrouw mogelijk schilderen van huid. Dit gold 

ook voor de eerste werken van Giorgione die Van Mander in de biografie vermeldde. Het 

ging om voorstellingen van Maria en portretten, ondermeer van de condottiere Consalvo 

Ferrando, waarin de kleurschakeringen van de geschilderde huid en de schaduwpartijen 

levendig en uitzonderlijk goed gedaan waren: 

 

“In zijn begin maeckte hy veel Mary-beelden, en conterfeytsels, seer levendich en schoon, 

datmen niet beter de vlecken en verwen van vleesch noch diepselen soude moghen sien 

....”.631 

 

Veelzeggend was de manier waarop Van Mander hier Vasari vertaalde. Niet voor het eerst 

bracht hij zijn vertaling in overeenstemming met zijn eigen opvattingen. In het leven van 

Cimabue had hij gekozen voor een nogal specifieke, weinig voor de hand liggende vertaling 

door de vloeiend geschilderde kleding van Maria aan te zien voor een voorbeeld van het 

overtuigend schilderen van naakte huid. Op die manier was een artistieke vernieuwing op 

naam van Cimabue komen te staan en was het natuurlijk uitbeelden van naakte huid 

uitgegroeid tot een Italiaanse artistieke verworvenheid die haar wortels had in de Florentijnse 

dertiende eeuw. Nu, bij Giorgione, vertaalde hij enkele begrippen eveneens afwijkend, 

waardoor de tekst veel beeldender en wellicht zelfs op een praktisch niveau begrijpelijker 

werd voor schilders. Waar Vasari schreef: 

 

“Diedegli la natura tanto benigno spirito, che egli nel colorito a olio et a fresco fece alcune 

vivezze et altre cose morbide et unite e sfumate talmente negli scuri, ch'e' fu cagione che 

molti di quegli che erano allora eccellenti confessassino lui esser nato per metter lo spirito 

ne le figure e per contraffar la freschezza de la carne viva più che nessuno che dipignesse, 

non solo in Venezia, ma per tutto.”632 

 

Daar bewerkte Van Mander dit in: 

  

“De Natuer had hem soo begaeft, dat hy in Oly, en in Fresco, sulcken levende gladde 

coloreringhe, en vloeyende diepselen gebruyckte, dat veel excellente Constenaers van dien 

                                                                                                                                                         
te geven. Hij stelde dat de laatste term meer sloeg op de penseelvoering en de eerste meer op het kleurgebruik. 

Het eerste voorbeeld om deze bewering te illustreren kwam uit het leven van Correggio en daar is direkt 

duidelijk dat coloreren hier juist betrekking heeft op de manier waarop de verf werd opgebracht: “De welcke 

wercken siende Iulius Romanus, seyde noyt te hebben ghesien coloreringe, die tot sulcken graedt mocht reycken: 

d'een was een naeckte Leda, en d'ander een Venus, van sulck gladdich coloreren, en vleeschige diepselen, dat het 

geen verwen, maer levende vleesch geleeck te wesen ...”; Van Mander 1604, 116r30-32. 
631 Van Mander 1604, 115r39-42. 
632 Vasari 1568, II, p. 13, r. 13-19.   
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tijdt, hem bekenden gheboren te wesen, om in den Beelden gheest te brenghen, en om de 

verschicheyt van t'levende vleesch uyt te beelden.”633 

 

In de Vite ging het om sommige levende en andere dingen, “… alcune vivezze, & altre cose 

…”, die Giorgione zowel in olie als fresco, zacht en harmonieus, “… morbido et unite …”, en 

ook in de schaduwen zo goed vermengd, “… e sfumate talmente negli scuri …”, wist te 

schilderen. Van Mander daarentegen betrok “vivezze” op het verfgebruik zelf door te spreken 

van “… sulcken levende gladde coloreringhe …“ en hij verhelderde de Italiaanse 

terminologie door het door Vasari bedoelde sfumato voor te stellen als vloeiend geschilderde 

schaduwen ofwel “… vloeyende diepselen.” Ook in de eerder aangehaalde passage met 

betrekking tot Giorgione’s Maria voorstellingen en portretten, kwam Van Mander uit op een 

beeldende omschrijving door over de “... vlecken en verwen van vleesch …” te schrijven, als 

vertaling van Vasari’s toch veel minder plastisch omschrijving als “… vivace, e colorita, che 

par di carne …”.634 Dergelijke aanpassingen toonden hoe Van Mander er belang aan hechtte 

om ook in deze artistieke biografieën te verhelderen wat die Italiaanse manier van het 

schilderen van huidpartijen inhield. Zoals in het volgende hoofdstuk duidelijk zal worden, is 

het goed mogelijk dat Van Mander hier bewust koos voor een terminologie die aansloot bij 

hetgeen verderop nog ten aanzien van het aanbrengen van kleur bij Titiaan en Tintoretto 

besproken zou worden. Hierna bleef Van Mander het leven inkorten, met name door 

verschillende vermeldingen van kunstwerken minder uitvoerig te behandelen waar minder 

over kleurgebruk werd gezegd en door negatief uit te leggen passages te verwijderen. Hij 

vermeldde bijvoorbeeld het fresco voor het Fondaco dei Tedeschi, maar liet weg dat 

Giorgione zijn figuren goed bijeen plaatste, dat de kunstenaar steeds beter werd en dat het 

werk in Venetië even beroemd was om wat Giorgione erin schilderde als omdat het werk zo 

nuttig was voor de handel en de gemeenschap.635 Meer ruimte kreeg de bespreking van een 

ander, bijzonder werk dat dankzij de toepassing van vernuftige reflecties de superioriteit van 

de schilderkunst ten opzichte van de beeldhouwkunst illustreerde. Hieraan voegde Van 

Mander een marginale noot toe: “Een eenigh Beeldt gheschildert, datment van vier sijden 

teffens conde sien.”636 Tegen het einde van het leven volgde nog een interessante 

tekstwijziging.Vasari had daar genoteerd dat Giorgione in het schilderen de beste was van 

Venetië en de rest van de wereld, maar Van Mander nam dat niet over. Giorgione was in de 

                                                 
633 Van Mander 1604, 115r35-39. 
634 Van Mander 1604, 115r39-42, vgl. Vasari 1568, II, p. 13, r. 19-24; r. 37-40. 
635 Van Mander 1604, 115r43-115v13. 
636 Van Mander 1604, 115v. 
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wieg gelegd voor het vloeiend schilderen van huidpartijen, maar zijn werk vormde wat dat 

betrof geen eindstation. De ontwikkeling van het wel schilderen liep verder door. Aan het 

einde van het leven nam Van Mander van Vasari de namen van de leerlingen op die het werk 

van Giorgione zouden voortzetten, te weten Sebastiano del Piombo en Titiaan. Hij noteerde 

ook dat de laatste zijn leermeester niet alleen zou evenaren, maar zelfs voorbij zou streven.637 

Dergelijke slotvermeldingen van leerlingen waren bij Vasari schering en inslag, maar voor  

Van Mander niet. Nog minder was hij doorgaans geïnteresseerd in tekstpassages die de 

artistieke waarde van een beschreven kunstenaar devalueerden. In dit geval maakte hij een 

uitzondering voor Titiaan die zoals duidelijk zal worden nu eenmaal een bijzondere plaats 

innam. 

Ook Correggio, wiens biografie volgde op Giorgione, excelleerde in het schilderen van 

naakte huid. Weer waren het de aanpassingen in de tekst die toonden hoezeer Van Mander 

daarop de aandacht wilde vestigen. Vasari had de schilder geprezen om zijn schilderkunst, 

maar hij vond Correggio een tamelijk zwak tekenaar. Die kritiek was elegant verpakt: de 

schilderkunst was nu eenmaal een moeilijk vak en niet iedereen kon in alle onderdelen van de 

kunst dezelfde mate van perfectie bereiken. Maar ondanks die vergoeilijkende woorden was 

het duidelijk dat perfectie voor Vasari een combinatie van goede schilderkunst én goede 

tekenkunst betekende.638 Van Mander onderschreef dit,  maar hij paste de tekst wel zo aan dat 

de lezer er niet omheen kon dat het wel schilderen uiteindelijk het belangrijkste onderdeel was 

en dat alle andere aspecten van de schilderkunst daaraan dienstig waren: 

 

“Het is gewis in onse Consten een seldsaem werck, dat wy verscheyden Hooftstucken 

hebben om te volghen: onder ander is, het wel teeckenen: maer het boven al gaende is, het 

wel schilderen, waer toe al het ander streckt, en hier in excelleerde meer als in't trecken oft 

teeckenen desen Correggio.”639 

 

Dit was ook de boodschap van de enige marginale noot die het leven rijk is: “Wel 

schildere[n], het meeste hooftstuk in onse Const.”640 Op deze manier omzeilde Van Mander 

de kritiek op Correggio’s gebrekkige tekenkunst, prees hij de schilder nadrukkelijk om diens 

schilderkunstige kwaliteiten en richtte hij alle aandacht op het deel der Consten waarin hij 

uitblonk. Dit werd nog eens aangezet doordat Van Mander hier een passage inlaste die hij 

                                                 
637 Van Mander 1604, 115v32-33. 
638 Vasari 1568, II, p. 17, r24-36. 
639 Van Mander 1604, 116r12-15. 
640 Van Mander 1604, 116r. “Meeste” is hier gebruikt in de betekenis van “het meest, voor het grootste deel, 

vooral, inzonderheid, voornamelijk”; WNT. 
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eerder had genegeerd. Daarin was te lezen dat niemand beter was in het gebruik van de verf 

dan Correggio en niemand met meer schoonheid en rilievo schilderde. Maar ook nu werden 

Vasari’s woorden aangepast en aangevuld:  

 

“Jae dat van hem ghetuyght wordt voor ghewis, dat noyt niemant beter met de verwe en 

handelde, noch vrolijcker welstandt, jae dat noyt Schilder verhevender schilderde, noch soo 

glat en swadderich van sachten vleesche als hy noch zijn dinghen met sulcken gratie en 

voldede.”641 

 

Het eerste deel van de zin bleef dicht bij het Italiaanse origineel, waarbij Van Mander 

“welstandt” gebruikte voor het Italiaanse “vaghezza” en hij sprak van “verhevender” voor 

Vasari’s “rilievo.”642 Maar vooral van belang was dat hij voor de rest van de zin – vanaf 

“tanta era la morbidezza” – de letterlijke vertaling losliet. Weer werd zijn woordkeuze in 

relatie tot het schilderen van huid vrijer en beeldender, waardoor zoals eerder bij Giorgione, 

meer recht werd gedaan aan de manier waarop de verf was opgebracht. Dus “la morbidezza 

delle carni” werd niet letterlijk vertaald als “de zachtheid van de vlees (lees: huid) partijen.” 

Van Mander koos liever voor een omschrijving die expliceerde hóe de verf in de zachte 

huidpartijen was opgebracht, namelijk heel glad en verdoezeld – swadderich -- dus zonder 

harde contouren en overgangen tussen de verschillende huidtonen. Het gevolg van dergelijke 

vertalingen was dat in Van Manders uitleg Correggio’s huidpartijen een grote natuurlijkheid 

en levensechtheid bezaten, iets dat verderop samen bleek te hangen met de manier waarop de 

schaduwpartijen van de huid waren geschilderd. In de Grondt was betoogd dat geschilderde 

huid des te natuurlijker overkwam indien in de schaduwpartijen huidtinten werden 

gebruiken.643 Dit versterkte het rilievo en zorgde voor een aannemelijke suggestie van drie-

dimensionaliteit en diepte.644 Het zal Karel van Mander wellicht zijn opgevallen dat juist 

Correggio dat stramien volgde, zoals in een Leda en de zwaan en een Venus. De 

schaduwpartijen van de geschilderde huid waren daar opgebouwd uit huidtinten, ofwel 

                                                 
641 Van Mander 1604, 116r15-19; vgl. Vasari 1568, II, p. 17, r. 12-15; cursivering SGW. 
642 Hier werd duidelijk dat Van Manders “verhevender” dus inderdaad niet figuurlijk, maar juist letterlijk, 

namelijk als “met meer reliëf”, opgevat moet worden. Hall suggereerde dat Vasari voor het beschrijven van 

werken van de wat zij omschreef als ‘High Renaissance’ een nieuw vocabulair hanteerde van bestaande 

begrippen die hij eerder slechts zeer spaarzaam had gebruikt: “They refer to elusive qualities that cannot be 

precisely defined, and to the attraction one feels to these images – loveliness, charm, delight, elegance – rather 

than to their rational properties.“ Hall meende dat Vasari “vaghezza“ vooral reserveerde voor het beschrijven 

van kleur, met name voor vage en zachte contouren, waarbij schaduwen zorgden voor geleidelijke overgangen 

en harde lineaire contouren werden vermeden. Onduidelijk is wat ze bedoelde met de bewering dat uit Vasari’s 

gebruik van “vaghezza” een “sense of longing and yearning” sprak; Hall 1999, pp. 4-5. 
643 Ook in de hoogsels moest men huidtinten en geen wit gebruiken; Van Mander 1604, 49r32a-h. 
644 Van Mander 1604, 48v29a-49r29h. 
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vleeschige diepselen. Giulio Romano werd als getuige opgevoerd en hij had nog nooit dat 

niveau van kleurgebruik gezien als in de naakte Leda en Venus die “… van sulck gladdich 

coloreren, en vleeschige diepselen …” waren gedaan, dat het geen verf, “… maar levende 

vleesch geleeck te wesen ...”.645 Dat Van Mander in staat was om onafhankelijk van de Vite 

zoveel explicieter in te gaan op het verfgebruik van Correggio, was ongetwijfeld te danken 

aan Hendrick Goltzius. 

Goltzius had tijdens zijn verblijf in Rome in de collectie van Caterina de’ Nobili Sforza, 

gravin van Santa Fiore, het Mystiek huwelijk van de heilige Catherina (afb. 36) van Correggio 

gezien.646 Nadat nagenoeg alle in de Vite genoemde werken waren behandeld, zou Van 

Mander onder verwijzing naar Goltzius’ observaties ter plekke een substantiëel stuk tekst 

opnemen dat niet terugging op de Vite.647 Het schilderij maakte vooral door haar kleurgebruik 

grote indruk op Goltzius, die vond dat het werk ver uitsteeg boven de eveneens in dezelfde 

collectie aanwezige schilderijen van Lucas van Leyden, Rafael en Andrea del Sarto: 

 

“En in de Camer daer dit is, zijn noch verscheyden stucken, als van Lucas van Leyden, 

Raphael d'Urbijn, Andreas del Sarto, en meer ander: Maer ghelijck als de Son ander 

Hemelsche lichten passeert in claerheyt: also uytmuntende in excellentie gaet dit de ander 

te boven: by dat ick uyt den mondt des goet oordeelenden Goltius hebbe verstaen, die dit te 

Room wesende te sien quam, alwaer stracx zijn Const-lievende ooghen nae toe ghetrocken 

waren, met grooten lust en vermaken, hem seer verwonderende in die seer fraey 

handelinghe, en de schoon gloeyentheyt des colorerens.”648 

 

                                                 
645 Van Mander 1604, 116r35-39. 
646 Ekserdjian 1997, p. 133. 
647 Van Mander 1604, 116v17-24: “Van veel dinghen hadde men moghen noch verhalen: dan dit docht my niet 

dat ick verswijghen mocht, dat hy eens sieck wesende tot Parma, oft elder, hem grooten dienst geschiedde van 

een Vrouw, gheheeten Catharina: waerom hy (niet ondanckbaer wesende) voor haer maeckte, tot vergheldinghe, 

een Tafereel van Sinte Catharina, daer Christus sittende op Mariae schoot, Catharina den ringh aen den vingher 

steeckt: Daer by is noch eenen Sinte Bastiaen, met noch eenigh ander Beeldt, doch al halve beelden: en dit 

Tafereel is teghenwoordich te Room, ten huyse van eenighe Gravinne, die onse Const beminnende is.” 

Overigens had Vasari het werk wel besproken in het leven van Benvenuto Garofalo en Girolamo da Carpi, een 

biografie die Van Mander niet opnam; Vasari 1568, III, pp. 548-568.  Het schilderij bevond zich tot 1540 in 

Modena in het bezit van ene messer Francesco Grillenzoni. Deze schonk het onder druk van kardinaal Luigi 

d’Este aan Caterina de’ Nobile Sforza, Contessa di Santa Fiore, in wiens collectie het in 1595 in Rome is 

gedocumenteerd; Urlichs 1870, pp. 47-53; Gould 1976, pp. 236-37. Over Caterina Sforza en haar artistieke 

betrekkingen, Alfanni et.al. 1993, pp. 67, 89. Op basis van Van Manders beschrijving is duidelijk dat het 

schilderij zich al vier jaar eerder in Rome bevond. 
648 Van Mander 1604, 116v24-32; cursivering SGW. 
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36. Antonio Correggio, Mystiek huwelijk van de heilige Catherina, ca. 1526-1527, olie op paneel, Parijs, Musée 

du Louvre. 

 

Van Mander had geen Italiaans begrippenkader voorhanden in de vorm van een direkte 

voorbeeldtekst van Vasari toen hij Correggio prees om diens “… schoon gloeyentheyt des 

colorerens …”. In zijn keuze voor die terminologie steunde hij waarschijnlijk op Goltzius, die 

de term zelf wellicht in Italiaanse werkplaatsen had opgepikt of die terminologie overnam van 

degene die hem waarschijnlijk in de schilderkunst onderwees. Vasari had wel in het leven van 

Il Sodoma beschreven hoe die meester werkte in een “… maniera di colorito acceso, che egli 

havea recato di Lombardia …”. Dat leven was door Van Mander grotendeels genegeerd, maar 

de verwijzing naar een kleurgebruik dat zoals een vuur ontstoken was, lijkt verwant aan zoiets 

als een gloeiend kleurgebruik.649 In de Nederlandse Levens gebruikte Van Mander hetzelfde 

begrip bij de lang in Italië werkzame Francesco Badens, om aan te duiden hoe hij huidtonen 

schilderde. Geopperd is dat Goltzius juist van hem de schildertechniek leerde die met dat 

gloeyend verfgebruik verbonden was. Het gebruik van gloed zorgde voor een evenwichtige, 

samenhangende suggestie van driedimensionaliteit, zonder dat dit resulteerde in onrealistische 

                                                 
649 Vasari 1568, III, p. 328, r. 22-24. 
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overgangen tussen lichte en donkere partijen.650 Badens en in zijn kielzog Goltzius, gaf in 

technisch opzicht een eigen invulling aan de manier waarop een warme, levendige huid werd 

geschilderd (afb. 37), terwijl een van de Italiaanse voorbeelden die daaraan ten grondslag 

lagen door Goltzius aan Van Mander waren beschreven. 

 

 

37. Toegeschreven aan Francesco Badens, Venus en Adonis, voor 1608, olie op doek, Londen, Sotheby’s Old 

Master Paintings, 10 juli 2003, nr. 15. 

 

Het gebruik van die gloeyende schildertechniek zou in de Nederlanden niet tot Badens en 

Goltzius beperkt blijven, maar zich hebben verspreid onder andere meesters die daarmee zich 

ontworstelden aan de koude, steenachtige manier waarop huid eerder werd geschilderd.651 In 

het leven van Correggio beschreef Van Mander een deel der Consten dat op dat moment in de 

schilderkunst van de Nederlanden nogal spraakmakend moet zijn geweest. Na de ingevoegde 

tekst schakelde Van Mander weer terug naar de Vite en paste nogmaals Vasari’s woorden aan. 

Volgens de Vite was Correggio altijd zeer bescheiden geweest en had hij altijd zijn eigen werk 

                                                 
650 Taylor betoogde dat voor Badens en Goltzius modelering belangrijker was dan lijnvoering en zij hun 

verflagen op een vergelijkbare manier opbouwden. Over een koele grijze grond ging een tweede warme rode 

grond, met daarin rode oker, organisch rood of vermiljoen. Daarover kwam de derde, definitieve verflaag, die 

rood en vooral loodwit bevatte. Schaduwpartijen werden in een transparante, grijze verf uitgevoerd, waardoor de 

rode grond kon doorschijnen. Hierdoor werd de warme diepte verkregen, waarover Van Mander het had toen hij 

sprak van “vleeschige diepselen”; Taylor 1998. 
651 Taylor 1998; Sluijter 2005. 
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afgezet tegen de perfectie die hij nastreefde.652 Van Mander ging verder en hij liet Correggio 

verklaren dat het niet eenvoudig was om de hoogste volmaaktheid te bereiken in het navolgen 

van de natuur.653 Al was het navolgen van de natuur niet eenvoudig, duidelijk was dat dat wel 

het streven was in het wel verwen. Het leven van Correggio kwam door Van Manders 

aanpassingen en aanvullingen in het teken te staan van dat ene deel der Consten en ook in 

andere biografieën doken hiervan leerzame voorbeelden op. Bijvoorbeeld in het leven van 

Andrea del Sarto toonde een Offer van Isaak de “Aendachticheyt van del Sarto, in’t coloreren 

der carnation” (afb. 38).654 

 

 

38. Andrea del Sarto, Het offer van Isaäk, voor 1528, olie op paneel, Madrid, Museo del Prado. 

 

Getuige de beschrijving van dat schilderij bezat de als universeel aangemerkte Andrea del 

Sarto ondermeer een groot talent voor het schilderen van huid. Zijn uitvoering was niet alleen 

mooi en levendig, maar hij schilderde de huid ook met een natuurlijke variatie, duidelijk 

aangevend waar de zon de huid had beschenen.655 Daarmee vormde het een mooie illustratie 

van de Grondt, waar was betoogd dat voor het schilderen van huid rekening moest worden 

                                                 
652 Vasari 1568, II, p. 19, r. 06-08. Van Mander zou in de Nederlandse Levens in de biografie van Hans 

Vredeman de Vries verwijzen naar Correggio en Andrea de Sarto als voorbeelden van schilders die zeer 

bescheiden waren over hun eigen talent; Van Mander 1604, 265r34-38. 
653 Van Mander 1604, 116v34-35; vgl. Vasari 1568, II, p. 19, r. 06-08. 
654 Van Mander 1604, 127r. 
655 Van Mander 1604, 127r01-06. 
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gehouden met de ouderdom van de figuur en met het feit of iemand zoals een herder of een 

boer veel in de openlucht werkzaam was.656 Bij Andrea del Sarto beperkte Van Mander zich 

ook niet tot een voorbeeld van dit deel. In De geboorte van Maria, één van Andrea’s fresco’s 

in de voorhof van de Florentijnse Santissima Annunziata, prees hij de figuren die ondermeer 

door de “... poeselighe coloreringhe en vleeschicheyt ...” leken te leven.657 Ook een altaarstuk, 

Noli mi tangere dat de schilder eerder voor monniken buiten Florence vervaardigde, was 

lieflijk en vloeiend geschilderd.658 Verderop sprak hij in verband met een Annunciatie van 

Andrea’s “... gladdicheyt der verwen, seer behaeghlijck ...” en de koppen van engelen die met 

een “... dommelighe soeticheyt ...” waren uitgevoerd.659 Een passage waarin Vasari kritiek 

uitte op een schilderij waarin de kunstenaar een te sterk uitgewerkte schilderstijl hanteerde, 

sloeg Van Mander daarentegen over, zoals hij elders, in het leven van Polidoro da 

Caravaggio, onvermeld liet dat deze naakte figuren had geschilderd die wel voor hun ontwerp, 

maar niet vanwege hun uitvoering in kleur gewaardeerd werden.660 In de levens van 

Giorgione en Corregio had Karel van Mander met aanpassingen en eigenzinnige vertalingen 

het natuurlijke wel verwen van met name de naakte huid duidelijk in de moderne Italiaanse 

schilderkunst gedemonstreerd. In de loop van de tekst zou hij vaker aanpassingen doorvoeren, 

hij zou Italiaanse begrippen eigenzinnig vertalen en de tekst zo ordenen dat het belang van dit 

deel der Consten nadrukkelijk onder de aandacht werd gebracht. Nog lang na Giorgione en 

Corregio zou hij de verdere toepassing blijven volgen van dit deel der Consten, dat al in het 

leven van Cimabue zo’n duidelijk begin had gekregen. 

 

Universaliteit en gracelijckheyt 

Bij Vasari volgde na Correggio het leven van Piero di Cosimo, wiens biografie zo sterk werd 

bepaald door zijn excentrieke gedrag dat hij voor de Italiaanse Levens afviel. Aangezien ook 

Bramante, Fra Bartolomeo, Mariotto Albertinelli, Raffaellino da Garbo, Torregiano en de 

architecten Giuliano en Antonio da San Gallo om eerder genoemde redenen afvielen, kwam 

Karel van Mander nu toe aan het leven van Rafael. Deze biografie werd weer ingekort. De 

                                                 
656 Van Mander 1604, 49r30a-31h. 
657 “En al dees Beelden, met eenighe Kinderkens om hoogh, die bloemen stroyen, zijn van tronien, lakens, en 

ander aendachticheden, en poeselighe coloreringhe, en vleeschicheyt, niet anders dan ofse leefden.”; Van 

Mander 1604, 124r39-41; vgl. Vasari 1568, II, p. 154, r. 03-06. 
658 Van Mander noteerde hierover “…t’welck seer lieflijck en gladdich ghecoloreert was ...”; Van Mander 1604, 

123v46-124r02. Van  Mander pastte Vasari’s tekst enigzins aan. Vasari noteerde: “… laquale opera per colorito, 

e per una certa morbidezza, & unione è dolce per tutto, & cosi ben condotta ....”; Vasari 1568, p. 151, r. 21-24. 

Letterlijk vertaald had het moeten zijn: “ ... welk werk vanwege haar kleurgebruik en door een zekere zachtheid 

en harmonie de zoetheid zelve is, en zo goed is uitgevoerd dat ....”. 
659 Van Mander 1604, 124v03-05; Vasari noteerde “... nella quale si vede un’unione di colorito molto piacevole, 

& alcune teste d’Angeli ... con dolcezza sfumate ...”; Vasari 1568, II, p. 154, r. 23-25. 
660 Vasari 1568, II, p. 153, r. 19-20; p. 202, r. 05-06. 
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kwaliteiten van de kunstenaar werden bondiger beschreven, hij werd ontdaan van zijn 

goddelijke status en zijn vele positieve kwaliteiten werden niet uitvoerig afgezet tegen de 

negatieve eigenschappen van andere schilders, zoals Vasari dat gewend was. Desondanks 

bleef het leven van Rafael ook in de Italiaanse Levens één van de langste biografieën.661 Iets 

anders viel haast niet te verwachten, aangezien Rafael, zoals Van Mander op eigen 

gelegenheid aan het einde van de biografie toevoegde, alles in huis had dat een goed schilder 

zich kon wensen: 

  

“Eyndlijck (om cort te maken) segh ick dit: dat Raphael in alles gracelijck was, en 

ghemeensaem, oft universael, en met alle dinghen wech wist, t'welck een goet Schilder, om 

goet te heeten, behoeft.”662 

 

Om de kwaliteit van deze schilder aan te duiden koos hij uit Vasari’s omschrijving dat Rafael 

gracelijck was in al zijn werken en dat hij daarnaast universael was. Zoals hij uitlegde hield 

dat laatste in dat de kunstenaar met alle dingen overweg kon en dus alle deelen der Const 

beheerste. Wat betreft het eerste punt,  “… in alles gracelijck …” betekende zoveel als dat 

zijn werk bevallig was, met daaraan verbonden de connotatie van goddelijke gratie ofwel een 

door God gegeven schoonheid die niet aan te leren was.663 In artistieke zin stond Rafael als 

eerste kunstenaar van zijn tijd op één lijn met Apelles, die ook in alle onderdelen gracelijck 

was geweest.664 Maar Van Mander zou alleen Rafael ook als persoon als gracelijck 

omschrijven, waarin de kunstenaar zijn antieke voorganger dus overtrof.665 Verder bezat 

Rafael een “… gracelijcke constighe handt …” vooral in de manier waarop figuren en in het 

bijzonder de gezichten van die figuren, waren uitgebeeld.666  

 

                                                 
661 Van Mander nam relatief meer gegevens op uit het leven van Leonardo, maar de biografie van Rafael is wel 

de langste van de Italiaanse Levens; Bijlage I. 
662 Van Mander 1604, 121r37-39. Bovendien brengt een marginale noot deze passage onder de aandacht: “Wat 

een goet Schilder, om goet heeten, behoeft”; cursivering SGW. 
663 Emison 1991; Hall 1999, p. 5. 
664 Van Mander 1604, 5v*. 
665 Van Mander 1604, 117r14-17. 
666 Van Mander 1604, 117r14-15; 119v42. Ook Parmigianino en Barocci waren gracelijck, maar dat kwam 

omdat de geest van Rafael in hen was gevaren; Van Mander 1604, 134r39-43; 186v16-21. 
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39. Rafael, Jesaja en twee putti, 1512, fresco, Rome, Basilica di Sant’Agostino. 

 

De universaliteit en gracelijkheid werden in de eerste plaats voorgesteld als voortkomend uit 

de ontwikkeling van een aangeboren talent, met behulp van de belangrijke voorbeelden die de 

kunstenaar ter beschikking stonden.667 De opsomming van alle kunstenaars die een belangrijk 

voorbeeld waren in Rafaels artistieke ontplooïng werd door Van Mander overgenomen, hij 

noemde in dat verband Perugino, Michelangelo, Masaccio, Leonardo en zelfs Fra Bartolomeo. 

Het leven van die laatste schilder had hij zoals eerder werd besproken niet in de Italiaanse 

Levens opgenomen, maar hier prees hij die kunstenaar desondanks om diens beheersing van 

het perspectief.668 Vervolgens zou Van Mander Rafaels doorbraak als schilder beschrijven en 

werden zijn belangrijkste werken behandeld. Het selectiecriterium dat hij daarbij leek te 

hanteren was inderdaad de mate waarin die werken universael en gracelijck waren. Hij had 

daarbij in het bijzonder interesse voor het werk dat Rafael in het Vatikaan en de Villa Chigi 

(Villa Farnesina) vervaardigde. De eerste marginale noot van het leven ging over werk in het 

Vatikaan, de School van Athene in de Stanza della Segnatura (“de Seghel-camer”).669 Van 

Manders waardering voor dat werk en waarschijnlijk zijn bekendheid ermee, spraken uit het 

feit dat hij Vasari’s beschrijving buitengewoon gedetailleerd opnam, terwijl hij eerder nog 

                                                 
667 Van Mander 1604, 117r11-21. 
668 Van Mander 1604, 117r25-32, 36-41;117v28-33. 
669 Van Mander 1604, 118r: “Eerste Historie van Raphael te Room gedaen, uytnemende constigh.” 
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allerlei details wegliet over andere schilders die in de Stanze hadden gewerkt.670 Ook de 

andere scènes in de Stanze della Segnatura en di Eliodoro werden uitvoerig beschreven, 

waarbij de Parnassus, de Bevrijding van Petrus en de Brand in de Borgo eveneens van 

marginale noten werden voorzien.671 Tussendoor besprak hij ook ander werk van Rafael in 

Rome, waaronder de Jesaja in de Sant’Agostino. Daar was duidelijk dat hij inderdaad bekend 

was met dat werk, aangezien hij aan Vasari’s beschrijving kon toevoegen dat Jesaja werd 

geflankeerd door twee putti (afb. 39).672 Een tekening die aan Karel van Mander is 

toegeschreven toont Rafaels staande putto die Jesaja flankeert. De tekening is niet gedateerd 

en draagt het opschrift “Rome; Rafael Urbinus inventor; Carle vander Mander fe” (afb. 40).673  

Van Manders vertrouwdheid met het materiaal en de waarde die hij aan Rafaels biografie 

hechtte als goed voorbeeld, sprak ook uit verschillende andere aanvullingen op de tekst.674 

Onder meer voegde hij aan de bespreking van de Bevrijding van Petrus toe dat het werk ook 

in de Grondt was genoemd als een voorbeeld van “Nachten en Reflexien”, dat wil zeggen 

deelen der Consten die in de Bevrijding van Petrus voortreffelijk werden gedemonstreerd.675 

Hij voegde ook toe dat Rafael verschillende werken door Italianen in prent liet brengen, 

prenten die weliswaar de gratie van de tronies toonden, maar die niet goed gesneden waren.676 

En sprekend over Rafaels beroemde tapijtontwerpen die in Vlaanderen geweven waren, wist 

hij niet alleen het onderwerp van de voorstellingen te benoemen, maar kon hij ook vertellen 

dat de tapijten nog steeds op hoogtijdagen in Rome te zien waren.677 

                                                 
670 Van Mander liet de bijnaam achterwege van de schilder die het plafond decoreerde en wiens werk Rafael 

gebruikte, namelijk il Sodoma; Van Mander 1604, 118r32-33; vgl. Vasari 1568, II, p. 70, r. 13-15. 
671 Van Mander 118v: “Parnassus bergh van Raphael seer constigh”; Idem, 119r: “Vanghenis Petri, wonderlijk 

van Raphael gheschildert.” 
672 Van Mander 1604, 119r01-02. 
673 De vaardige en soepele contouren waarmee de krans om de nek van de putto is aangeduid, de zachte 

rondingen van de contour van de figuur en de verfijning van de arceringen wijzen m.i. niet ondubbelzinnig op 

een eigenhandige tekening van Karel van Mander. Ook Miedema 1994-1999, II, pp. 49, 136; Reznicek 1993, p. 

75-76, fig. 1. 
674 Ook Van  Mander 1604, 119v41-42, waar Van Mander verwees naar het leven van Francesco Francia. 
675 Van Mander 1604, 119v05-07: “En dit is een recht Exemplaer/ om Nachten en Reflexien te maken/ als ick in 

dat deel dese History aenghetoghen hebbe.” Zie hierna, Hoofdstuk 5, afbeelding 11. 
676 Van Mander 1604, 120r31-33. 
677 Van Mander 1604, 121r08-09: “… wesende d’Historie van S. Pieter, welck een heerlijck schoon werck/ en te 

Room noch op Hoochtijden te sien is.” In het leven Van verscheyden Italiaensche Schilders die in mijnen tijdt te 

Room waren tusschen Ao. 1573. en 1577  zou Van Mander nogmaals blijk geven van zijn bekendheid met deze 

tapijtserie, die door Raffaellino da Reggio zijn gebruikt als model voor fresco’s in de voorhof van de oude Sint 

Pieter. Een tiental ontwerpen waren in Brussel, waar de tapijten tussen 1516-1520 zijn geweven onder leiding 

van Pieter van Aelst. Deze tapijtontwerpen of kartons werden daar door kunstenaars gezien, ze bleven nog jaren 

ter plaatse in het huis van de wever. Op aanraden van Rubens werden ze gekocht door de Engelse koning, 

Charles I. De kartons zijn tegenwoordig in het Victoria & Albert Museum, Londen, de tapijten bevinden zich 

nog in het Vatikaan. Kopieën naar (delen van) deze ontwerpen circuleerden nog jarenlang in Zuidnederlandse 

ateliers; Van den Boogert 1998. De naam van de tapijtserie, de Geschiedenis van Petrus, kan Van Mander 

hebben toevoegd op basis van hetgeen hij in Zuidelijke Nederlanden zag of hoorde. Dat de tapijten op 
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40. Toegeschreven aan Karel van Mander, Staande putto, 1570-1600, zwart krijt op papier, Leiden, Bijzondere 

Collecties, Prentenkabinet van de Universiteit Leiden. 

 

Interessant was dat aan het einde van het leven die typerende universaliteit van Rafael nog een 

functie zou krijgen. Het maakte dat Rafael goed in staat bleek te zijn zich te positioneren ten 

opzicht van Michelangelo. Voor Vasari was het een uitgemaakte zaak dat Michelangelo in 

artistiek opzicht Rafaels meerdere was, omdat hij zo goed was in het schilderen van naakte 

figuren. Voor Van Mander lag het echter anders. Hij paste de tekst zo aan dat Michelangelo’s 

talent voor het naakt door Rafael werd onderkend en liet hem er vrijwillig voor kiezen om 

zich daarom op andere onderdelen van de kunst toe te leggen, iets waartoe zijn universaliteit 

hem vrij eenvoudig in staat stelde. De negatieve connotatie die hier voor Vasari aankleefde 

                                                                                                                                                         
hoogtijdagen in Rome werden getoond kan een rudimentaire herinnering zijn, maar meer duidelijkheid krijgen 

we er echter niet over. 
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was bij Van Mander verdwenen.678 Een marginale noot zorgde ervoor dat de passage onder de 

aandacht werd gebracht: “Datmen sal soecken universael te wesen.”679 Het was bovendien een 

tekstaanpassing die helemaal in overeenstemming was met wat eerder in de Grondt was 

beweerd:  

 

“Ghemeensaem in als zijn, is meer ghepresen: 

Dus dan om wesen eenen sonderlinghen 

Schilder, moet ghy fraey zijn in alle dinghen.”680 

 

Na het leven van Rafael viel voor de Italiaanse Levens nogmaals een hele serie kunstenaars af 

om uiteenlopende redenen. Daaronder waren een glasmeester, verschillende architecten, 

beeldhouwers, maar ook schilders die weloverwogen uit de Italiaanse Levens werden 

geweerd, vaak omdat ze er een gebrekkige techniek op na hielden of hun werk geen 

vooruitgang vertoonde.681 Van Mander pakte de draad weer op met de levens van enkele 

leerlingen van Rafael, namelijk Baldassare Peruzzi, Giovan Francesco Penni en Pellegrino da 

Modena. Daar tekende zich in de tekst een groep schilders af, die bewust keken naar antieke, 

Romeinse voorbeelden. Deze biografieën moesten duidelijk ook in het verlengde van het 

leven van Rafael worden beschouwd, waarbij Peruzzi’s werk eveneens als gracelijck werd 

bestempeld en Penni universaliteit toonde.682 Peruzzi deelde Rafael’s interesse voor klassieke 

kunst en hij werkte voor dezelfde opdrachtgevers. Ook hier kwam Agostino Chigi ter sprake 

                                                 
678 Van Mander 1604, 121r23-39; vgl. Vasari 1568, II, pp. 84, r. 27 – 85, r. 18. Ook Van Mander 1604, 118v45-

119r02; vgl. Vasari 1568, II, p. 73, r. 07-13. 
679 Van Mander 1604, 38v. 
680 Van Mander 1604, 38v2f-h. 
681 Guglielmo da Marcilla, was een Frans schilder en hoofdzakelijk een glasmeester; Vasari 1568, II, pp. 90-95. 

Simone, genaamd il Cronaco, was architect; Vasari 1568, II, pp. 96-102. Domenico Puligo was een Florentijns 

schilder die volgens Miedema afviel omdat hij vooral portretschilder was; Miedema 1984a, p. 12. Belangrijker 

was echter dat impliciet bleek dat Puligo weinig recht had op de bewondering die hij kreeg, omdat hij slechts een 

manier imiteerde en de kunst onvoldoende beheerste. Bovendien schilderde hij voor geld en niet de eer; Vasari 

1568, II, pp. 103-106, met name pp. 103, r. 02 – 104, r. 08. Andrea da Fiesole was beeldhouwer; Vasari 1568, II, 

pp. 107-110. Vincenzio da San Gimignano en Timoteo da Urbino waren weinig exemplarische schilders, omdat 

de carrière van de eerste sterk terugliep en de tweede zo onnozel was om Rafael te verlaten uit heimwee; Vasari 

1568, II, pp. 111-115. Andrea dal Monte Sansovino was een beeldhouwer en architect; Vasari 1568, II, pp. 116-

122. Benedetto da Rovezzano, Baccio da Montelupo en zijn zoon Raffaello waren beeldhouwers; Vasari 1568, 

II, pp. 123-125; 126-129. De Florentijnse schilder Lorenzo di Credi had een slechte techniek: hij wreef zijn 

verven veel te fijn en gebruikte teveel verschillende kleuren op zijn palet; Vasari 1568, II, p. 130-132. Lorenzetto 

was beeldhouwer en architect; Boccacino was een slecht, zelfingenomen schilder, die Michelangelo om zijn 

figuren had uitgelachen; Vasari 1568, II, pp. 133-136. Wat betreft de eerstgenoemde Guglielmo da Marcilla: een 

Franse afkomst alleen hoefde niet per definitie te betekenen dat het leven moest afvallen. Etienne Dupérac werd 

wel opgenomen, maar daar noteerde Van Mander: “Dat ick desen Fransman onder d’Italiaenen voeghe is, om dat 

ick van de Fransche geen eygen Boeck oft deel hebbe voor te beschrijven dewijl icker weynich weet uytmuntich 

te hebben gheweest: oock acht ick dat zijn beste werck te Room is ghedaen en had oock een Italiaensche 

Huysvrouw”; Van Mander 1604, 194r45-194v02. 
682 Van Mander 1604, 121v31-36; 122v28-32, 38-40. 
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en weer werd uit Van Manders aanpassingen van de tekst duidelijk dat de schrijver de Villa 

Chigi zelf kende. In de Vite was het Titiaan die zich liet foppen door de illusionistisch 

geschilderde stucchi van Peruzzi, maar dat geringe respect voor de grote Venetiaan kon Van 

Mander waarschijnlijk slecht waarderen. In plaats daarvan vertelde hij liever hoe hij zelf 

moeilijk had kunnen onderscheiden welke delen van de Salone delle Prospettive waren 

geschilderd en welke niet. Daarom had hij het werk afgetast met een lange, dunne stok: 

 

“Ick en condet oock niet ghelooven, tot dat ick het met een langh riet aenghetast hadde, 

want het is in't welfsel.”683 

 

Het was de eerste keer dat Van Mander zichzelf op deze manier persoonlijk opvoerde in de 

Italiaanse Levens, iets dat hij pas veel later in een van de laatste hoofdstukken van het 

tekstdeel weer zo expliciet zou doen. Bovendien werd nog een aantal keer uit zijn 

aanvullingen op Vasari’s woorden duidelijk dat hij bekend was met de situatie ter plekke. In 

het volgende leven bijvoorbeeld, assisteerde Rafael bij de decoratie van een plafond in, weer, 

de Villa Chigi. Hier wist Van Mander dat dit het plafond was van “… de Logie …”, iets dat 

bij Vasari niet terug te vinden was.684 Over Peruzzi wilde Van Mander verder vermelden dat 

hij (net als Leonardo en Rafael) een veelzijdig kunstenaar was geweest. Naast de 

schilderkunst bestudeerde Peruzzi astrologie, wiskunde, hij schreef over de antiquiteiten van 

Rome en hij zou een geïllustreerd commentaar op Vitruvius hebben vervaardigd dat later door 

Serlio zou zijn gebruikt.685 Dit kon worden beschouwd als een voortzetting van Van Manders 

eerder gedemonstreerde aandacht voor de relatie tussen schilderkunst en dichtkunst of het 

schrijverschap. Ook in het leven van Leonardo had hij opgenomen dat deze over de anatomie 

van de mens en het paard had geschreven, terwijl hij verderop bijvoorbeeld bij Rosso 

Fiorentino zou vertellen dat deze ook over anatomie schreef.686 Dat Peruzzi tevens werkzaam 

was geweest als architect noemde Van Mander ook, het demonstreerde zijn veelzijdigheid, 

maar de beschrijvingen van zijn architectuur kwamen over het algemeen wel te vervallen. 

 Giovan Francesco Penni en Pellegrino Aretusi van Modena werden vervolgens door 

zowel Vasari als Van Mander in één leven besproken.687 Penni was met Giulio Romano de 

                                                 
683 Van Mander 1604, 122r36-38. 
684 Van Mander 1604, 122v46; vgl. Vasari 1568, II, p. 146, r. 13-14. 
685 Van Mander 122v06-10. Dit tractaat is nooit verschenen; Pallen 1999, p. 26. 
686 Van Mander 1604, 113v19-24; 131v32-33. 
687 Van Mander gaf het leven een kortere inleiding mee, waarin Vasari’s woorden eerst werden  

veralgemeniseerd: “Het is de Ieucht menichmael oorsaeck geweest van een toevallende gheluck, dat in hun 

ghespuert was een seker bevallijckheyt, oft inclinatie tot eenighe goede Const, alst gheschiedde met …”; Van 

Mander 1604, 122v26-28; vgl. Vasari 1568, II, p. 145, r. 03-07. 



 - 198 - 

naaste medewerker en erfgenaam van Rafael en stond dus net als zijn meester bekend om zijn 

universaliteit. Van Mander volgde hier de tekst van Vasari op de voet en omschreef Penni als: 

 

“…universael oft vlijtich om van als te doe[n], hem oeffenende in Landtschap, en 

metselrije. Hy coloreerde seer wel in Oly op t'nat kalck, en van Eyverwe. Hy conterfeytte 

excellent nae t'leven: en sonder groote studie, verstondt hy lichtelijck alles wat de Const 

belanghde, t'welck Raphael groot voordeel was, want hy veel dinghen voor hem dede 

…”.688 

 

Diezelfde universaliteit zorgde er dus voor dat Penni, net als Rafael, alle onderdelen die er in 

de kunst toe deden, gemakkelijk beheerste. Dat maakte hem heel geschikt om samen met 

Giulio Romano het werk van Rafael te voltooien. Dit wezenlijke punt werd uitgebreid 

overgenomen, maar daarna zou Van Mander het leven wel simplificeren. Vermeldingen over 

werk in Florence en Napels vielen af en dat Penni door Lombardije zwierf nadat Giulio 

Romano niet bereid bleek hem in Mantua aan werk te helpen, nam hij evenmin op.689 Hierna 

stapte Van Mander al over op de bespreking van Pellegrino Aretusi, maar hij interesseerde 

zich niet in de eerste plaats om artistieke redenen voor die schilder. Afgezien van de connectie 

met Rafael waren het de uitzonderlijke omstandigheden waaronder de kunstenaar aan zijn 

einde kwam, die de aandacht kregen. Pellegrino was een goed voorbeeld van een meester die 

iets bereikte door het stimulerende voorbeeld van Rafael na te volgen, onderwijl wedijverend 

met andere schilders die hetzelfde doel nastreefden. Om dit beter aan te duiden laste Van 

Mander een passage in die afkomstig was uit Vasari’s leven van Rafael. Daarin werd verteld 

hoe Rafael wanneer hij naar het pauselijke hof ging, als een prins werd omringd door een 

schare van zo’n veertig of vijftig bewonderende leerlingen.690 Na nog te hebben aangegeven 

dat Pellegrino onder Rafael werkzaam was in onder meer de Loggie van Rafael, zou Van 

Mander de biografie vrij abrupt afsluiten. De omstandigheden waaronder de schilder door 

moord om het leven kwam noteerde hij vrij volledig, maar het verdriet van de bevolking van 

Modena en vooral de beschrijving van Pellegrino’s artistieke kwaliteiten waren het bespreken 

kennelijk niet waard.691 

 

 

 

                                                 
688 Van Mander 122v40-44; Vasari 1568, II, p. 146, r. 07-11. 
689 Van Mander 1604, 123r05-22; vgl. Vasari 1568, II, p. 146, r. 20-22; pp. 146, r. 42 – 147, r. 05. 
690 Van Mander 1604, 123r36-38. 
691 Van Mander 1604, 123r41-123v02; vgl. Vasari 1568, II, p. 148, r. 04-14. 
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Het uitbeelden van affecten 

Universael was ook Andrea del Sarto. De tekst van deze biografie werd door Van Mander 

flink ingekort, maar het bleef een van de langere Italiaanse levens van nagenoeg dezelfde 

omvang als dat van Rafael.692 Vasari had de nodige kritiek op Andrea, maar dit zou Van 

Mander er voor een groot deel uitfilteren. Dat begon al meteen bij de opening van het leven, 

waar Vasari zich negatief had uitgelaten over Andrea’s simpelheid, overdreven 

bescheidenheid en slapheid van karakter.693 Van Mander schrapte die inleiding ten gunste van 

een eigen betoog waarin werd benadrukt dat Andrea zo’n positief voorbeeld bood als 

kunstenaar wiens talenten al op jeugdige leeftijd werden ontdekt.694 Hiermee werd de 

biografie in lijn gebracht met noties over aanleg en kunstenaarschap die ook elders in het 

Schilder-boeck ter sprake kwamen.695 Van Mander gebruikte de inleiding om een wezenlijk 

aspect van het leerproces van de kunstenaar onder de aandacht te brengen dat hij in dit leven 

gedemonstreerd zag.696 Van Mander vervolgde de biografie ook op een manier die duidelijk 

afweek van de Vite. Niet alleen kreeg Vasari’s kritiek op Andrea’s karakter bij hem (nog) 

geen plaats, in Van Manders versie van het leven won Andrea juist aan durf en daadkracht, 

door de toevoeging van een passage uit het leven van Piero di Cosimo. Die excentriekeling 

had Vasari na Correggio behandeld, maar hij was door Van Mander zorgvuldig overgeslagen. 

In het leven van Andrea del Sarto die een leerling was van Piero di Cosimo, vond hij het 

echter wel functioneel om kort het bizarre gedrag van deze kunstenaar te beschrijven. De 

jonge Del Sarto nam immers het moedige besluit om zijn eigen weg te vinden vanwege de 

waanzin van zijn leermeester: 

 

“… die een Oudt Man was, en seer fantastijck, Iae die alle dingh in den wegh was, seer 

eensaem en quellijck, niet moghende verdraghen dat yemandt hoestede, noch Clock luyden, 

Kinder ghecrijt, Monicken sangh, en sulcke dinghen, dickwils oock seer vergrammende op 

                                                 
692 Bijlage I. 
693 Vasari 1568, II, p. 149, r. 07- p. 150, r. 02. 
694 Van Mander 1604, 123v04-07. Van Mander baseerde zich wel losjes op hetgeen hij verderop in Vasari’s 

leven van  Del Sarto las, maar de bewoordingen waren zijn eigen; vgl. Vasari 1568, II, p. 150, r. 10-16. 
695 In de voorrede tot de Grondt gaf Van Mander aan dat een jonge kunstenaar zich direct aan het begin van zijn 

leertijd moest toeleggen op het uitbeelden van de menselijke figuur. Als hij dat belangrijkste onderdeel 

beheerste, kon hij de studie van andere onderdelen van de schilderkunst ter hand nemen en naar gelang zijn 

talent en karakter zich al dan niet specialiseren. Verderop benadrukte hij ook dat een schilder zich staande kon 

houden in de kunst door zich toe te leggen op die tak van de schilderkunst waar de natuur hem voor had 

uitgerust; Van Mander 1604, 5v31-47; 6r14-17; Ook Miedema 1973, dl. 2, p. 342-43. 
696 Dat Van Mander het op jeugdige leeftijd ontdekken en ontwikkelen van talenten zeer waardeerde, bleek 

bijvoorbeeld ook uit zijn bewerking van het leven van Rafael. Volgens Vasari had Rafael nog op latere leeftijd 

aan figuurstudie moeten doen, omdat zijn leermeester had verzuimd hem daarin goed te onderwijzen. Die 

ernstige zwakke plek in Rafaels opleiding had Van Mander niet willen noemen; Vasari 1568, II, p. 84, r. 27-64. 
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de Vliegen, summa, daer niemant en mocht om zijn moeylijckheyt by ghedueren, is 

Andreas van hem ghescheyden …”.697 

 

Voor Van Mander was er wellicht nog een reden om deze passage hier in te lassen. Wat Piero 

di Cosimo kwelde was het leven zelf en alle lawaai, onrust en openlijke uitingen van emoties 

en levendigheid die daarbij hoorden. Piero werd ook niet voor niets als “seer fantastlijck” 

omschreven. Deze schilder had zich afgewend van het leven zelf, van datgene waarnaar iedere 

kunstenaar moest kijken, van hetgeen dat eigenlijk de bron van zijn werk had moeten zijn. De 

ingelaste passage vormde een leerzaam en evident contrast met de manier waarop Andrea 

juist dat volle leven, inclusief alle uitdrukkingen van gemoedstoestanden, wist te verbeelden. 

Tot de eerste werken van de jonge Andrea die Van Mander zou beschrijven, behoorden drie 

fresco’s in het Chiostro dei Voti van de Santissima Annunziata in Florence met Scenes uit het 

leven van de heilige Filippo Benizi (afb. 41). Het uitbeelden van affecten nam daarin de 

voornaamste plaats in en dat was volgens Van Mander noodzakelijk voor hen die de 

schilderkunst beoefenen. Hij nam daarom een zeer uitvoerige beschrijving van de 

voorstellingen op, met veel aandacht voor alle voorkomende affecten: 

 

“D'eerste Historie die hy daer maeckte, was eenen S. Philips, Monick wesende, die eenen 

naeckten cleedt: in d'ander, daer S. Philips vermaent eenighe blasphemerende tuysschers, 

die hem bespotten, en daer eenen blixem slaet in den boom, daer sy onder in schaduwe 

sitten, en twee van dese verslaet, en de ander seer verbaest maeckt: Eenighe met den handen 

aen t'hooft liggen als in swijm: ander loopen, en begheven hun al crijtende ter vlucht, met 

grooter vreese. Een Vrouw isser van haer selven door den donderslagh, also verbaest van 

verschricktheyt, oock vluchtigh, soo natuerlijck, datse schijnt te leven. 

Een Peerdt isser oock door vreese los gheworden: welck met zijn sprongen, en schricklijck 

ghebaer, betoont, wat so een onversienich en onverwacht dingen verbaestheyt maect: 

t'welck van Andreas, met een fraey aendachticheyt, is te wege gebracht, noodich 

waerghenomen voor die de Schilder-const oeffenen. De derde History was, daer S. Philips 

een beseten Vrouwe verlost: oock alle dinghen waernemende, die voeghelijckst in sulcken 

doen zijn uyt te beelden.”698 

 

Het uitbeelden van gemoedsuitdrukkingen zoals verbazing, schrik en angst, was een 

belangrijk deel der Consten dat in de Grondt een eigen hoofdstuk had gekregen. Daar had 

Van Mander uitgelegd dat niemand eraan ontkwam dat de affecten en passies die zijn hart en 

                                                 
697 Van Mander 1604, 123v29-35; vgl. Vasari 1568, II, p. 25, r. 34-36, 27-28, 40-41. 
698 Van Mander 1604, 124r07-21. 
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zinnen beroerden ook uitwendig tot uitdrukking kwamen.699 Het gemoed zorgde ervoor dat het 

lichaam tijdelijke veranderingen onderging, waardoor de aandoeningen zichtbaar werden.700 

Affecten waren in de eerste plaats uit te beelden met de verschillende onderdelen van het 

gezicht: het voorhoofd, de ogen, wenkbrauwen, wangen, neus, kin en mond. Het deel der 

Consten hing nauw samen met de weergave van attitude of houding, aangezien niet alleen in 

de uitdrukking van het gezicht, maar ook in de stand en plaatsing van de figuur diens emoties 

tot uitdrukking werden gebracht. Weer leerde de kunstenaar het meeste door het leven goed te 

observeren, want “Natuere wijst d’Affecten.”701 In de Grondt gaf Van Mander aan naar welke 

eigenschappen affecten konden verwijzen, waarbij hij enkele antieke en moderne voorbeelden 

opsomde van goed uitgebeelde affecten: de Kindermoord van Pieter Breughel, de prent van 

Lucas van Leyden van David en Saul (afb. 42), Giotto’s Navicella en Michelangelo’s Laatste 

Oordeel.702 Vasari beweerde dat aan de uitdrukking van de figuren in dat laatste werk te zien 

zou zijn voor welke zonde ze werden gestraft.703 Die opmerking zou Van Mander in het leven 

van Michelangelo opnemen, al zou hij haar uiteindelijk in de appendix corrigeren. Het feit dat 

hij deze bewering in eerste instantie aannemelijk vond, toonde zijn interesse voor het 

onderwerp. In het leven van Michelangelo zou hij straks overigens negeren dat Vasari meende 

dat kunstenaars zich vóór Michelangelo niet met de uitbeelding van affecten bezig hielden. 

Dat zou geen recht doen aan de ontwikkeling van het deel zoals hij tot nog toe in de levens 

had  waargenomen. In de Grondt was Michelangelo’s talent voor de verbeelding van affecten 

aanleiding om diens universaliteit onder de aandacht te brengen, onder het motto: “…die 

fraey in een is, ist dicwils in allen.”704 Die notie was uitstekend van toepassing op het leven 

van Andrea del Sarto zoals het in Van Manders bewerking naar voren kwam. In de vele lange 

beschrijvingen die hij van diens werk opnam, kwam juist die universaliteit goed uit de verf. 

Korte vermeldingen met weinig bijzonderheden werden over het algemeen overgeslagen.705 

Volledigheid streefde Van Mander weer niet na en het was beslist niet zijn opzet om iets als  

                                                 
699 Van Mander 1604, 22v1a-h. 
700 Miedema 1973, dl. 2, p. 493. 
701 Van Mander 1604, 23r4a-5h, marginale noot. 
702 Van Mander 1604, 27r54a-h; 27v56a-h; 28r62a-28v69h; 28v72a-d. 
703 Van Mander 1604, 28v72a-h. 
704 Van Mander 1604, 28v. 
705 Korte vermeldingen die hij wel graag opnam waren voorstellingen uitgevoerd in “wit en swart.” Andrea 

maakte deze zo “aerdich”, “vlijtich” en met “goede maniere”, dat als het werk van echt marmer was geweest 

“…ten conde niet beter wesen”; Van Mander 1604, 123v40-42; 124v22-24; 124v45-125r02.  Dit soort 

voorstellingen ging terug op antieke voorbeelden, zoals in het leven van Zeuxis; Van Mander 1604, 67v. Dat dit 

soort werk een voorbeeldfunctie had toonden zijn voorstellingen voor de Compagnia dello Scalzo, die in 

navolging van Vasari waren omschreven als een school voor leerlingen die in die techniek heel goed waren 

geworden; Van Mander 1604, 124v12-24, 125v15-25. 
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41. Cherubino Alberti naar Andrea del Sarto, De heilige Filippo Benizi straft de godslasteraars, 1582, gravure, 

Londen, British Museum. 

 

het “oeuvre” van Andrea zo compleet mogelijk op te nemen. De exacte locatie van werken 

interesseerde hem minder en evenmin vermeldde hij nauwgezet de namen van 

opdrachtgevers. Zijn aandacht ging hoofdzakelijk uit naar verhalende voorstellingen die door 

Vasari in zoveel detail waren beschreven, dat de beschrijving een representatief beeld gaf van 
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het brede arsenaal aan vaardigheden dat Andrea del Sarto naast zijn talent voor de uitbeelding 

van affecten, beheerste. Die voorbeelden illustreerden Andrea’s aanleg voor het wel verwen of 

handelen der verwen. Ze toonden zijn gave voor het uitbeelden van natuurlijke en levendige 

figuren, voor draperieën in de juiste kleurstelling, voor tronies, voor het schilderen van 

architectuur, dieren en mensen in de juiste proporties of voor het uitbeelden van 

natuurverschijnselen zoals onweer en bliksem. Ook portretten vermeldde Van Mander graag, 

niet vanwege de identiteit van de geportretteerde, maar wel als voorbeeld van het levendig 

weergeven van de natuur. Wat Van Mander kortom interesseerde, was hoe Andrea in ieder 

werk een groot aantal verschillende deelen der Consten, met groot succes wist toe te 

passen.706 

 Nadat dat punt duidelijk was overgebracht veroorloofde Van Mander zich verderop in het 

leven wel enige kritiek op de kunstenaar. Diens onbetrouwbaarheid jegens de koning van 

Frankrijk en slapheid ten opzichte van zijn eigen jaloerse en bezitterige vrouw, waren zo 

ondermijnend voor de status van de schilderkunst dat Van Mander deze voorbeelden in de 

tekst opnam als leerzame waarschuwing.707 Dubieus was de rol van Andrea’s echtgenote, die 

werd afgeschilderd als de kwade genius. Aan het einde van het leven werd de schilder alsnog 

in een gunstiger daglicht geplaatst doordat omstandig Andrea’s loyaliteit jegens een andere 

opdrachtgever (Octaviano de’Medici) werd besproken.708 Over de rol van de echtgenote bleef 

Van Mander echter onverminderd kritisch.709 Andere kritische kanttekeningen die Vasari bij 

dit leven plaatste – zoals dat het werk in Poggio a Caiano niet werd voltooid of dat het 

eindeloos duurde voor Andrea begon aan het Laatste Avondmaal in de San Salvi – werden  

                                                 
706 Daarom noteerde hij aan het einde van een lange beschrijving van één van die werken: “Dit stuck was 

gheacht het beste van Olyverwe van hem ghedaen, om datmen daer in siet een goede proportie der figueren, 

actien, en affecten, en eyghenschappen der tronien, de jonge soet, de oude hardt, half oudt matigh wesende: 

summa, dees Tafel is in alle deelen seer schoone.”; Van Mander 1604, 125r09-20; zie ook Cohen-Willner 2014, 

pp. 361-364. 
707 Van Mander 1604, 125v: “Ontrouwheyt van del Sarto teghen den Coningh van Vranckrijck.” Elders in dit 

leven toonde Van Mander zich zelfs kritischer dan Vasari. Vasari schreef dat Andrea de nodige eer verwierf en 

hij nu, ondanks feit dat hij zich slecht liet betalen, in staat was om zijn familie en zichzelf te helpen. Van Mander 

draaide deze bewering om en noteerde dat Andrea weliswaar eer verdiende met zijn werk, maar dat hij zich niet 

genoeg liet betalen om zijn vrienden of zichzelf ook maar van dienst te kunnen zijn; Van Mander 1604, 124v07-

09; vgl. Vasari 1568, II, p. 155, r. 04-07;  
708 Van Mander 1604, 127r: “Trouwicheyt van del Sarto.”  
709 De vrouw had niet alleen Andrea’s carrière gehinderd, ze liet bovendien haar man aan zijn lot over toen hij 

ziek werd en stierf. Daarmee vormde zij in zekere zin het negatief van de echtgenote van de schilder Cola 

dell’Amatrice, over wie Van Mander verderop niet uitgesproken raakte. De deugdzaamheid, trouw en 

zelfopoffering van die vrouw waren exemplarisch en werd door de schrijver vergeleken met de Romeinse 

Lucretia; Van Mander 1604, 133r45-133v12. Van Mander zal de weigering van Andrea’s echtgenote om zich 

door haar man te laten vereeuwigen in een portret ook hebben aangemerkt als een uiting van haar slechte 

karakter. Dankzij de schilderkunst had ze onsterfelijk kunnen worden; Van Mander 1604, 126v36-39. 
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42. Lucas van Leyden, David speelt harp voor Saul, ca. 1508, gravure, Londen, British Museum. 

 

door Van Mander wel overgeslagen.710 Ondanks de kritische kanttekeningen die hij dus in 

laatste instantie wel wilde opnemen, was het algemene beeld van Andrea del Sarto, zeker 

waar het verband hield met zijn artistieke prestaties, veel gunstiger. Na del Sarto volgde bij 

Vasari de biografie van de Bolognese beeldhouwster Properzia de’Rossi. Van Mander sloeg 

dit over, al zou hij verderop wel materiaal eruit gebruiken voor een nieuw leven over 

vrouwelijke Italiaanse kunstenaars.711 Na de’Rossi besprak Vasari in één hoofdstuk de 

beeldhouwers Alonso Lombardi, Michelagnolo da Siena en Girolamo Santa Croce en de 

schilders Dosso Dossi en Battista Dossi. Het waren kunstenaars die Van Mander nagenoeg 

allemaal zou overslaan, al noemde hij verderop alleen Alfonso Lombardi heel kort in het 

leven van Baccio Bandinelli.712 Dat de passages over de schilders Dossi afvielen – ondanks de 

                                                 
710 Vgl. Vasari 1568, II, p. 161, r. 19-23; pp. 165, r. 33 – 166, r. 06. 
711 Van Mander 1604, 191v14-192r47. 
712 Van Mander 1604, 154r12-13. 
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lof van dichter Lodovico Ariosto voor Dosso Dossi – had waarschijnlijk te maken met hun 

hoogmoedige optreden bij de hertog van Urbino.713 

 

Rilievo en figuren in verkort 

In de Vite volgde nu het leven van Pordenone en andere schilders uit Friuli. Van Mander 

interesseerde zich voor onderdelen van die biografie. Hij beperkte zich tot een behandeling 

van Pordenone zelf, terwijl andere schilders uit Friuli werden geschrapt. Zijn 

tekstaanpassingen suggereren dat het leven diende als opmaat tot de biografie van Polidoro da 

Caravaggio die daarna zou volgen. Wat Van Mander interesseerde was het talent van 

Pordenone voor het verheven weergeven van figuren of objecten in een voorstelling. Zoals 

eerder bij Correggio, gebruikte hij verheven in de letterlijke betekenis van “plastisch” of “met 

reliëf.” Het was een vertaling van het door Vasari gebruikte kunsttheoretische begrip rilievo, 

dat stond voor de mate waarin een kunstenaar in staat was natuurlijkheid en plasticiteit of 

driedimensionaliteit van objecten en figuren in een schilderij of tekening te suggereren.714 In 

feite waren er in Italië verschillende manieren in zwang om rilievo te bereiken. Sinds 

Leonardo was het meest gangbaar om zwart toe te voegen aan schaduwpartijen, maar 

sommige schilders verkozen een zogenaamd chromatisch rilievo, zoals bijvoorbeeld 

Correggio die zoals werd beschreven koos voor de genoemde “… vleeschige diepselen …” in 

de schaduwpartijen van naakte huid. Bijkomend doel van een goed rilievo was dat hiermee 

een tonale eenheid in het schilderij bereikt werd. Vormelementen in de voorstelling werden 

niet langer los van elkaar in hun eigen kleur gemodelleerd, waarbij voor iedere vorm 

afzonderlijk een illusie van driedimensionaliteit werd bereikt. Door het bijmengen van een 

gedeelde kleur of van zwart werden alle figuren en vormen in tonaliteit op elkaar afgestemd, 

zodat ze in samenhang met elkaar een geloofwaardige picturale eenheid vormden.715  

Het ziet er niet naar uit dat Van Mander zich van die bijkomende kwestie veel rekenschap 

gaf. In de Grondt leek het verheffen voor hem enkelvoudig samen te hangen met de manier 

waarop licht en schaduw werden aangegeven in figuren en andere vormen, zonder dat het 

ging over een grotere samenhang in de voorstelling als geheel. Bij het schilderen van 

draperieën werd dit bereikt door op de juiste plaats hoogsels aan te brengen, waarmee de 

                                                 
713 Vasari 1568, II, p. 180, r. 34-36; p. 181, r. 11-33. Er waren elementen die Van Mander voor dit leven hadden 

kunnen interesseren – de schilderingen in chiaroscuro voor de hertog van Ferrara en het feit dat de schilders na 

het debacle in Urbino in een nieuwe manier gingen werken – maar beide zaken werden door Vasari op geen 

enkele manier nader toegelicht. 
714 Voor een overzicht van het gebruik van rilievo als artistieke term vanaf de vijftiende eeuw (Cennini), 

Freedman 1989. 
715 Shearman 1962, pp. 17-19. 
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meeste plasticiteit werd verkregen.716 Dat verheven voor hem vooral betrekking had op de 

weergave van afzonderlijke vormen, werd ook gesuggereerd door de manier waarop het 

onderwerp in de Italiaanse Levens vaak werd besproken in combinatie met vercorten, ofwel 

het perspectivisch weergeven van vormen of figuren die min of meer recht naar de 

beschouwer waren gewend.717 Zo was het ook al ter sprake gekomen in de behandeling van 

Peruzzi’s decoraties in de Salone van de Villa Chigi: 

 

“… daer hy eenighe Historien van Medusa heeft gheschildert, zijn eenighe Cornicen en 

Ornamenten versiert oft stucco waer, soo wel op zijn vercorten ghedaen, en de daghen soo 

ghewacht, dat selfs alle beste Constenaers bedroghen worden die dit sien, en meenen dat 

het verheven werck is, en niet gheschildert …”.718  

 

Het waren dezelfde monochroom uitgevoerde wandschilderingen waarvan Van Mander zo 

moeilijk kon geloven dat ze geschilderd waren en niet uitgevoerd in stucco. Peruzzi had dat 

rilievo bereikt door een combinatie van goed vercorten en het op de juiste plaatsen 

aanbrengen van lichte partijen (“daghen”). Van Manders voorkeur voor mooie exempla van 

verheffen en vercorten, gaven ook richting aan zijn behandeling van de artistieke biografie 

van Pordenone. Aanpassingen in de tekst zorgden weer voor een veel positievere beschrijving 

van de kunstenaar. Vasari’s inleiding van het leven kwam grotendeels te vervallen. Daar was 

ook alle reden toe, want in zijn voorstelling van zaken steunde de schilderkunst in Friuli op 

een uiterst wankel fundament. Vasari had nota bene betoogd dat talent soms opdook in 

streken waar men alle kennis over schilderkunst ontbeerde. Een kunstenaar was dan volledig 

aangewezen op het navolgen van de natuur voor het ontwikkelen van zijn vaardigheden. Los 

van iedere artistieke traditie, moest hij zich vormen zonder in Rome, Florence of elders 

beroemde schilderijen te kunnen bestuderen. Schilders die daarna kwamen, wedijverden weer 

met zo’n eerste, autodidacte, maar zwakke meester.719 Van Mander interesseerde zich voor 

het proces van schilderkunstige ontwikkeling, maar uitwassen zoals Vasari hier beschreef 

waren ongewenst. Eén van de leidende principes van de Italiaanse Levens was immers dat 

kunstenaars leerden van de uiteenlopende, cumulatieve positieve voorbeelden van 

voorgangers. Van Mander koos voor een positiever benadering. In zijn opening van de 

biografie van Pordenone verlegde hij het accent naar een veiliger thema, namelijk de 

                                                 
716 Van Mander 1604, 43r11a-h; 44r23a-h; ook 47v14g-15e; 33v55a-h. 
717 Voor een bespreking van de term verkortinge, Taylor 2012, p. 214. 
718 Van Mander 1604, 122r32-36. 
719 Vasari 1568, II, p. 183, r. 08-13. 
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ontdekking van jeugdig artistiek talent.720 Ook bij hem moest Pordenone het zonder 

leermeester stellen, maar dit feit werd onmiddellijk gerelativeerd.721 Hij legde veel meer 

nadruk op het voorbeeld dat Giorgione voor Pordenone bood en liet weg dat het leren in de 

praktijk de zekerste en beste manier van leren was.722 Dat Giorgione eerder door Van Mander 

in een veel gunstiger daglicht was gesteld, kwam hier goed gelegen. Dankzij 

tekstaanpassingen had die schilder in Van Manders weergave immers evenzeer van zijn 

collega’s als van de natuur zelf geleerd. Dit bezorgde vervolgens zijn navolger Pordenone een 

steviger artistiek fundament. Vasari’s kritiek op Pordenone’s kleurgebruik liet Van Mander 

eveneens weg, terwijl subtiele tekstwijzigingen er ook voor zorgden dat de schilder in het 

algemeen positiever voor de dag kwam. Waar Vasari bijvoorbeeld een Annunciatie voor een 

klooster in Udine liet beoordelen door “… artifici intendenti …”, handwerksmannen dus, daar 

sprak Van Mander liever over “verstandighen” die het werk zeer gunstig beoordeelden.723  

Tegen die achtergrond ging Van Mander selectief het werk van Pordenone bespreken. Een 

enkele opdracht werd vermeld die de waardering voor de schilder illustreerde.724 Wat hij 

echter vooral selecteerde waren Pordenone’s decoraties van façades die hem interesseerden 

vanwege het daarin gedemonstreerde vercorten en de plastische, in rilievo, weergegeven 

figuren. Hij vermeldde de façade van het stadhuis van Udine, waarbij de hele beschrijving 

werd opgenomen van de geschilderde architectuur en “ghecoloreerde Historien”, verhalende 

voorstellingen in kleur (en niet alleen zwart-wit), met de goed in het verkort weergegeven 

dode lichamen.725 Hij besprak een façade in Mantua, waarbij hij Vasari’s beschrijving van de 

voorstelling wist te verduidelijken.726 Ook een façade aan het Venetiaanse Canal Grande werd 

besproken. Weer zonder de naam van de opdrachtgever te vermelden, nam Van Mander de 

beschrijving van de voorstelling helemaal op, onder meer van een figuur van Marcus Curtius 

(afb. 43): 

 

                                                 
720 Van Mander 1604, 127r43-45; vgl. Vasari 1568, II, p. 183, r. 02-06. 
721 Van Mander 1604, 127v : “Pordenone leerde by hem selve[n].” 
722 Van Mander 1604, 127v02-06. Vasari noemde wel dat Pordenone naar Giorgione keek, maar hij stelt dit 

slechts feitelijk vast, zonder Van Manders positieve waardering; vgl. Vasari 1568, II, p. 185, r. 31-36. 
723 Van Mander 1604, 127v11; vgl. Vasari 1568, II, p. 186, r. 04. 
724 Van Mander 1604, 127v26-29. 
725 Van Mander 1604, 127v11-22; vgl. Vasari 1568, II, p. 07-08. Vasari noemde het gebouw alleen het Palazzo 

Tinghi, maar het was inderdaad zoals Van Mander noteerde het stadhuis. Het is niet duidelijk hoe hij dit wist. 

Overigens was in de beschrijving van de voorstelling een (druk)fout geslopen, waardoor nu sprake was van een 

“Siena” in plaats van een “Sirena”. 
726 Van Mander legde uit dat het fries-opschrift in het Latijn was gesteld en vertaalde dus niet letterlijk “un fregio 

di lettere antiche”. Bovendien waren de afgebeelde kinderen tussen die letters niet alleen weergegeven “... in 

varie attitudine, e tutti bellisimi ...” ofwel “… in diverse houdingen, allemaal heel mooi …”, maar noteerde Van 

Mander ook nog dat de kinderen liepen en speelden, hetgeen waarschijnlijk een vrije vertaling was van “… che 

passano fra esse ...”. Van Mander 1604, 127v24-26; vgl. Vasari 1568, II, p. 186, r. 32-35. 
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43. Niccolò Vicentino naar Pordenone, Marcus Curtius te paard, ca. 1530, chiaroscuro houtsnede, Londen, 

British Museum. 

 

“… te Peerde in’t vercorten, t’welck scheen al verheven te wesen …”.727 

 

De beschrijving van de decoratie van de Chiesa di San Rocco in Venetië, liet eveneens zien 

dat  juist dit type werk hem interesseerde. Hij nam in eerste instantie alles op wat Vasari over 

deze opdracht noteerde, waaronder een fries met oudtestamentische figuren. Waar Vasari 

echter overging op de bespreking van twee grote schilderijen in het midden van de kerk en 

een voorstelling op een houten “tabernakel” van een Sint Maarten te paard, daar stokte Van 

Manders beschrijving.728 Van Mander leek voor Pordenone duidelijk niet in het behandelen 

van gewone altaarstukken geïnteresseerd. Onbekend met het werk ter plekke was hij 

afhankelijk van Vasari’s tekst, maar daaruit viel hier helemaal niet op te maken dat het in dit 

geval geen klassieke altaarstukken betrof. De in kleur uitgevoerde voorstellingen vertoonden 

vanwege hun hoge plaatsing en dramatische verkortingen grote overeenkomst met de 

                                                 
727 Van Mander 1604, 127v30-35. 
728 Van Mander 1604, 127v42-128r01; vgl. Vasari 1568, II, p. 1187, r. 17-29. 
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reliëfachtige voorstellingen die Van Mander juist interesseerden, maar die hij niet als zodanig 

had kunnen herkennen. Waar bij volgende opdrachten dergelijk werk overtuigender door 

Vasari werd beschreven, daar werden ze prompt weer opgenomen. Dat waren voorstellingen 

met figuren die van onder af (“da sotto in su”) te zien waren, een fries met zeemonsters en 

bijbelse scènes, afgescheiden door enkele personificaties van deugden waarin Pordenone: 

 

 “… wonder vercortingen (gelijck hy geern dede) te weghe bracht, daer hy ander Schilders 

in te boven gingh.”729 

 

Waar het Pordenone’s rivaliteit met andere kunstenaars betrof daar stelde Van Mander de 

zaken gunstiger voor. Pordenone nam bij hem niet zijn toevlucht tot ” modi straordinarii” bij 

het vergaren van opdrachten. Liever wees Van Mander ondubbelzinnig op de legitimiteit en 

het nut van rivaliteit: het deed het werk van Pordenone goed. Daarbij ging het nu om rivaliteit 

met een uitzonderlijk goed meester, namelijk Titiaan. Het had een stimulerende uitwerking op 

kunstenaars om een tegenstrever te hebben en Van Mander noteerde in de marge: 

 

“Den naertrachtigen Constenaer is nut te hebben een tegenghenoot in de Const.”730 

 

Toch was Van Mander niet onverdeeld positief over het werk van Pordenone. Nadat het 

overwegende beeld van de schilder weer positiever was neergezet, veroorloofde hij zich nu 

wel enige kritiek op de manier waarop Pordenone tevergeefs probeerde Titiaan te 

overvleugelen met een “… vreemde stercke manier van wercken.” Het was een nogal ruime 

vertaling van Vasari’s “… fiero modo di lavorare a fresco con prestezza …”, maar de 

betekenis ervan was Van Mander niet ontgaan.731 Het was niet de snelheid van werken die 

Van Mander verontrustte, het “con prestezza” liet hij helemaal weg. Vasari’s “fiero modo”, de 

wrede, hardvochtige of zelfs goddeloze wijze van werken, zwakte hij af naar de vreemde, 

sterke manier van werken, al wees hij er in de marge duidelijker op dat het een al te grove 

manier van werken was: 

  

“Gracelijcke dingen behage[n] meer, als al te cloeck en wreet.”732 

 

                                                 
729 Van Mander 1604, 128r03-04, 08-11. 
730 Van Mander 1604, 127v. 
731 Van Mander 1604, 127v37-38; vgl. Vasari 1568, II, p. 187, r. 10-11. 
732 Van Mander 1604, 128r. Toscanella 1568, legde fiero uit als empio (= heiligschennend, goddeloos, profaan, 

godslasterlijk), crudele (=wreed, hardvochtig, meedogenloos); immanis (=wreed [bij pers.], verschrikkelijk, 

afschuwelijk, vreselijk [niet lev.]). 
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Het was Van Mander die de harmonieuze en gracelijcke manier zoals die bijvoorbeeld door 

Rafael werd bedreven afzette tegen de sterke en wellicht toch enigzins onaangename manier 

die Pordenone er op na hield. Nergens was dit exact zo door Vasari gedaan en het toonde Van 

Manders interesse in het expliciet voor de lezer uiteenzetten van twee manieren van werken. 

Dit werd ook in een voorbeeld verduidelijkt waar de werkwijze van Perino del Vaga, de 

kunstenaar die Pordenone in een belangrijke opdracht voor het Genuese Palazzo Doria wist te 

overvleugelen een Rafaelesque gratie opleverde, waartegen Pordenone’s werk hard afstak. 

Uit Vasari was op te maken hoe dat kwam. Om helderheid te bereiken voegde Pordenone wit 

toe, waardoor zijn werk wel zachtheid moest ontberen.733 Die uitleg werd niet door Van 

Mander opgenomen: hij koos er nooit voor voorbeelden op te nemen van een onwenselijke 

manier van schilderen. Ter afsluiting somde Van Mander nog een aantal kwaliteiten op van de 

kunstenaar, alvorens hij het leven met de vermelding van Pordenone’s vroegtijdige dood 

afsloot. Vasari’s aanvulling dat Pordenone één van de begaafste kunstenaars was in het 

schilderen van figuren die als in reliëf los leken te komen van hun achtergrond, liet Van 

Mander achterwege. Zijn bewerking toonde zijn waardering voor Pordenone om zijn rilievo, 

maar de kunstenaar die in dat deel der Consten de begaafste mocht heten moest nog volgen, 

namelijk Polidoro da Caravaggio. Voorafgaand aan dat leven had Vasari nog twee schilders 

besproken die om uiteenlopende redenen niet werden opgenomen. Giovanni Antonio 

Sogliani, schilder uit Florence, kwam te vervallen omdat Vasari zich negatief had uitgelaten 

over diens melancholie en trage manier van werken.734 Girolamo da Treviso de jongere was 

een navolger van Rafael, bedreven in het decoreren van façades in kleur, een zelfde techniek 

die Pordenone ook beheerste. Vanwege de stevige concurrentie op dat terrein was deze 

kunstenaar echter uitgeweken naar Engeland, om voor de Engelse koning te gaan werken als 

ingenieur. Hij kwam vroegtijdig te overlijden tijdens een inspectie van fortificaties gedurende 

een Frans-Engelse oorlog.735 Eerlijke concurrentie uit de weg gaan om uiteindelijk ingezet te 

worden  in een oorlog was geen navolgenswaardig voorbeeld. Van Mander stapte daarom 

meteen over op de biografie van Polidoro.  

Polidoro da Caravaggio was bekend om zijn decoraties van talloze Romeinse huis- en 

paleisfaçades, met al dan niet verhalende voorstellingen van klassieke onderwerpen. Ze waren 

                                                 
733 Vasari 1568, II, p. 185, r. 42-44. Van Mander beschreef wel hoe Pordenone de opdracht verloor aan Perino 

del Vaga omdat het hem aan gratie ontbrak; Van Mander 1604, 128r16-17. 
734 Vasari 1568, II, p. 190-194. 
735 Vasari 1568, II, p. 195-196. Vasari was ook openlijk kritisch over Girolamo’s kwaliteiten als schilder. In het 

leven van Perino del Vaga liet Girolamo zich laatdunkend uit over diens werk in het Palazzo Doria in Genua, 

omdat het met behulp van een karton werd vervaardigd. Eenmaal in oog met het resultaat zou Girolamo uit 

schaamte uit Genua wegvluchten; Vasari 1568, II, p. 362, r. 03-13. 
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uitgevoerd in grisaille, brunaille (in aardetinten) of sgrafitto en hun openbare karakter maakte 

ze een rijke, toegankelijke bron van semi-antieke voorbeelden (afb. 44). Van Mander had 

dergelijke fries-achtige façade decoraties gezien toen hij in Rome was, al noteerde hij dat vele 

ervan onder invloed van het weer grotendeels waren vergaan.736 De beheersing van het rilievo 

door het gebruik van chiaroscuro was ook bij Polidoro het belangrijke deel der Consten en 

ditmaal zou Van Mander nog verder gaan in het aanpassen van de tekst om de lezer daarop te 

wijzen. Hij voegde tekst toe, beval prenten aan die een goede toepassing van dat rilievo 

konden illustreren en attendeerde de lezer met nadruk op de functie van die prenten als 

leermiddelen.737 De tekst die hij wel aan de Vite ontleende werd eveneens aangepast. Het 

aandeel van de minder getalenteerde Maturino met wie Polidoro de biografie deelde, werd 

drastisch ingeperkt. De vermelding van Maturino da Firenze werd uit de titel geschrapt en 

alleen de naam van Polidoro bleef staan, aangevuld met de vermelding dat hij uit Caravaggio 

in Lombardije afkomstig was.738 

 

 
44. Anoniem naar Polidoro da Caravaggio, Sabijnse maagdenroof, naar de façade van het palazzo Milesi in 

Rome, 1510-1600, pen in bruin, penseel in bruin, grijs en wit op papier, Amsterdam, Rijksmuseum. 

 

De meeste passages over Maturino kwamen te vervallen en zijn rol verdween nog sterker naar 

het tweede plan. Voor zijn eerste schreden op het pad van de kunst was Polidoro niet langer 

nog van Maturino afhankelijk. Hij werd voorgesteld als zelfstandig opererend kunstenaar die 

                                                 
736 Van Mander 1604, 129r19-20. 
737 Cohen Willner 2014, pp. 364-368; vgl. Leeflang 1990, pp. 34, 39, n. 10, waar prenten als leermiddelen 

besproken worden, overigens niet in verband met Van Manders deelen der Consten. 
738 Van Mander 1604, 128r33; vgl. Vasari 1568, II, p. 197, r. 01-02. 
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zijn eigen artistieke ontwikkeling in gang zette door belangrijke voorbeelden als de Sixtijnse 

kapel en antiquiteiten te bestuderen.739 Dat de twee zeer nauw en haast als broers met elkaar 

samenwerkten vermeldde Van Mander wel, maar evident was dat hij Maturino de mindere 

van de twee achtte. Nadrukkelijker liet hij Polidoro en Maturino uit concurrentie- 

overwegingen specialiseren in geveldecoraties in zwart-wit, namelijk omdat er al zoveel 

goede schilders in Rome waren die in kleur werkten.740 Van Mander maakte duidelijk dat 

Polidoro in ieder geval voor dat laatste wel het talent had. Waar Vasari een werk in kleur had 

beschreven waarvan niet veel deugde, daar nam hij die vermelding op om te noteren dat dit 

niet te wijten was aan Polidoro: “… ick soude de schult, by t'ghene ick ghesien hebbe, leggen 

op Maturino.”741 Het verkleinen van het aandeel van Maturino bracht meer stuctuur in de 

tekst en het zorgde er met name voor dat de aandacht exclusiever kwam te liggen op het 

succesvol toepassen van het rilievo. Wat dat betreft hielp het ook dat Van Mander niet de 

vroege, weinig succesvolle geveldecoraties van de twee kunstenaars besprak. Liever 

benoemde hij eerst Polidoro’s kwaliteiten, gaf daarna voorbeelden van diens werkwijze en 

bood vervolgens verschillende representatieve exempla van zijn werk. Hij wees erop dat in 

Polidoro’s façades de oudheid terug te zien was, omdat de kunstenaar ter voorbereiding naar 

antiquiteiten tekende.742 Daar op voortbouwend werd Polidoro gekwalificeerd als: 

 

“… wonder vloeyende van inventie, vast en veerdich, en schoon van handelinge, makende 

als dingen met goeden ghelucke, recht ghelijckt hem uyt den Pinceel natuerlijck al 

werckende viel, sonder eenighe moeyte: Soo dat van hem wordt ghetuyght, dat geen 

Schilder noyt, van Cimabue tot doe ter tijdt, soo schoon en doenlijcke maniere en heeft 

gehadt.”743 

 

                                                 
739 Bij Vasari lezen we dat Maturino werkzaam was geweest in de kapel van de paus (de Sixtijnse kapel) en dat 

hij een uitstekend tekenaar was van antiquiteiten. Polidoro, zo voegde hij er aansluitend aan toe, kon zich zo snel 

ontwikkelen door zijn contact met Maturino, alsook door te tekenen met jongens die in de loggie werkzaam 

waren: Van Mander 1604, 128v01-05; vgl. Vasari 1568, II, p. 198, r. 03-11. 
740 Van Mander 1604, 128v11-23. 
741 Van Mander 1604, 129r29-30. Van Mander nam wel op dat Maturino een goed tekenaar was; Van Mander 

1604, 128v01-02, 129v05-08; vgl. Vasari 1568, II, p. 198, r. 03-05, p. 201, r. 41-42. 
742 Van Mander 1604, 128v18-23. 
743 Van Mander 1604, 128v23-26; vgl. Vasari 1568, II, p. 198, r. 44-p. 199, r. 03: “Et nel vero eglino 

d’invenzione non hebbero pari: di che ne fanno fede tutte le cose loro, cariche di abbigliamenti, vesti, calzari, 

strane bizzarrie, & con infinita maraviglia condotte. Et ancora ne rendono testimonio l ecose loro da tutti i 

forestieri pittori disegnate si di continuo, che per utilità hanno essi fatto all’arte della pittura, per la bella maniera, 

che havevano, & per la bella facilità, che tutti gli altri da Cimabue in qua insieme non hanno fatto.” Miedema 

merkte niet op dat Van Mander het eerste deel van deze passage niet aan Vasari ontleende; Miedema 1984a, p. 

130; Bijlage IV. 
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Die omschrijving stoelde deels op Vasari’s tekst, maar Van Mander ging verder in zijn uitleg. 

Waar Vasari meende dat Polidoro en Maturino hun gelijken niet kenden op het gebied van 

inventie, daar wist Van Mander die superioriteit te verklaren vanuit het natuurlijk gemak 

waarover Polidoro - Maturino liet hij weer weg – beschikte. De schilder wist zijn 

voorstellingen vaardig en trefzeker op te bouwen, zodat deze een grote schoonheid kregen.744 

Dat buitenlandse kunstenaars daarom voortdurend tekeningen vervaardigden naar zijn 

façades, zoals Vasari beweerde, sneuvelde in de Italiaanse Levens. Van Mander was 

waarschijnlijk niet erg gelukkig met het gemaakte onderscheid tussen Italiaanse en 

buitenlandse kunstenaars, want ook voor de eigen schilders in de Nederlanden waren het 

bijzonder goede voorbeelden. Bovendien strookte Vasari’s bewering niet met de realiteit zoals 

ze ook bij Van Mander bekend was.745 In plaats van die negatief op te vatten opmerking over 

buitenlandse kunstenaars, voegde hij liever een nieuwe passage toe die diende als opmaat 

voor de behandeling van verschillende gevels. Hij wees erop dat het beschrijven van al die 

uitmuntend getekende gevels heel veel plaats zou innemen, beklaagde zich uitvoerig dat veel 

façades onder invloed van het weer al verloren waren gegaan en hij gaf een samenvatting van 

de antieke onderwerpen die er heel karakteristiek in afgebeeld waren: 

 

“Hun dingen waren veel Romeynsche Historien, in welcke men siet seer eygentlijck alle 

dingen uytghebeeldt, soo Bataillien te lande en te water, so Wapenen, Schilden, Schepen, en 

alle ander reetschappen: oock Offerhanden, Triumphen, en anders, dat het te verwonderen 

is, waer sy't al ghelesen en vergadert hadden.”746 

 

Daarna volgde aansluitend een redelijk gedetailleerd verslag van Polidoro’s manier van 

werken en op het belang van die passage werd de lezer gewezen met een marginale noot. Hij 

prees de opeenvolgende krachtige figuren die heel karakteristiek en evenwichtig ten opzichte 

                                                 
744 Wat betreft het gebruik van vloeyend in verband met een inventie: in de Grondt waarschuwde Van Mander in 

een ordonnantie erop te letten dat armen en benen in een voorstelling niet warrig door elkaar heen werden 

gevlochten, maar dat ze liever vloeiend en in de juiste richting elkaar volgden; Van Mander 1604, 18v39a-e. 
745 Uit diverse bronnen is bekend dat door kunstenaars zeer uitvoerig werd getekend naar de Romeinse façades. 

Een mooi voorbeeld is het beeldverhaal dat Federico Zuccaro tekende van het leven van zijn broer Taddeo. In 

verschillende tekeningen vervullen Polidoro’s façades een onderdeel in het artistieke leerproces van Taddeo. 

Taddeo tekent in een loggia naar antieke sculptuur, tegen de achtergrond van een façade met decoraties van 

waarschijnlijk Polidoro. In een volgende tekening is te zien hoe Taddeo koortsachtig droomt dat de stenen in de 

rivier waarnaast hij ligt te slapen Polidoro’s figuren zijn. Ontwakend in een delirium begint hij deze bijeen te 

vergaren, in de veronderstelling dat het werkelijk die figuren zijn; Brooks 2007; Ottawa 2009, p. 23. Ook 

Vasari’s wat extreme bewering dat kunstenaars meer tekenden naar Polidoro en Maturino dan naar alle andere 

schilderkunst, verdween uit de tekst. Ze strookte niet met Van Manders opzet van het bieden van een diversiteit 

aan artistieke voorbeelden, die in meer of mindere mate van belang voor de educatie van de aankomende 

schilder; Vasari 1568, II, pp. 198, r. 45 – 199, r. 05. 
746 Van Mander 1604, 128v28-38. Interessant is dat Van Mander hier suggereerde dat de schilders zich voor hun 

decoraties zowel op literaire als visuele bronnen baseerden. 
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van elkaar waren weergegeven (afb. 45). Met name wees hij op de manier waarop de schilder 

door het belichten van sommige voorgrondfiguren en het in de schaduw laten terugwijken van 

de achtergrondfiguren een groot effect van diepte had gesuggereerd: 

 

“En hoe dat (bysonder segghe ick) Polidoor soo een discretie gebruyckt heeft, een deel 

vlack lichts in som voorgroepen te weghe te brenghen, en hoe hy zijn graeuw laet bruynder 

en bruynder t'samen by een, en onder een verliesen: oock de achter-beelden in hun Mezza 

tinte oft graeuw wech wijkende, en ander voorcomende.”747 

 

Die beheersing van de mezzatint beschouwde hij als Polidoro’s voornaamste kwaliteit. Met 

dat begrip doelde hij op een adequaat gebruik van tussentinten, waardoor geleidelijke 

overgangen werden gecreëerd tussen het felle licht in de voorgrond, “… een deel vlack lichts 

…”, en gegroepeerde schaduwen in de achtergrond.748 Het was het contrast tussen het felle 

licht en de geleidelijke schaduwen die zorgde voor een grote suggestie van 

driedimensionaliteit en van de rondheid van vormen.749 Van Mander gebruikte het voorbeeld 

van Polidoro om onafhankelijk van Vasari te wijzen op de toepassing van dit deel der 

Consten. De passage vormde een praktijkvoorbeeld van hetgeen eerder in de Grondt over 

tussentinten was genoteerd. Daar werd onder verwijzing naar wat elders nog zou worden 

beschreven, dat harde schaduwen niet direkt tegen felle lichtpartijen aangezet mochten 

worden, maar juist door het gebruik van tussentinten het licht geleidelijk aan te laten 

oplossen. Net als in het leven van Polidoro was het van belang schaduwen naast een “… vlack 

licht …” geleidelijk aan donkerder te laten worden: “… oock alst bruyn in't graeu verloren 

loopen.”750 Dit was voorheen niet gedaan, waardoor het werk van schilders eruit zag als van 

marmer of als een schaakbord. De oplossing lag dus in het gebruik van Mezza tinten, die in de 

Grondt ook daar als een recente, uit Italië afkomstige artistieke vernieuwing werd 

gepresenteerd:  

  

“… maer nu comen d'Italy Mezza tinten 

In u soo halfverwighe soete graeuwen, 

                                                 
747 Van Mander 1604, 128v38-44 en 128v: “Wat manier van wercken Polidoor hadde.”; cursivering SGW. 
748 Taylor betoogde dat “vlak” licht een kernbegrip was uit de aesthetica van de Hollandse zeventiende-eeuwse, 

dat in de Nederlandse kunsttheorie voor het eerst werd besproken. Zijn reconstructie van het gebruik van dit 

begrip gaf Van Manders opvattingen onvolledig weer, aangezien hij niet beschreef hoe dat gebruik van “vlack 

licht” in het Schilder-boeck werd toegepast in combinatie met mezzatinten ofwel tussentinten voor geleidelijke 

overgangen tussen lichte en donkere partijen; Taylor 2008, pp. 153-184, met name p. 170. 
749 Bijlage V. 
750 Van Mander 1604, 18v41a-h. 
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Die't achter allencx bedommelt verflaeuwen.”751 

 

Weer functioneerde het Italiaanse leven als een uitwerking in voorbeelden van een concept 

dat eerder in de Grondt onder de aandacht was gebracht.752  

Van Mander wist de tekst van Vasari dus grondig aan te passen, maar zoals dadelijk zal 

blijken was daarmee niet gezegd dat al zijn inzichten stoelden op zijn eigen observaties in 

Rome. Hij vervolgde zijn relaas over Polidoro door selectief verschillende voorbeelden van 

het werk op te nemen. Zijn formuleringen waren bondiger dan Vasari en weer vulde hij de 

tekst aan, nu met een nadere uitleg van de sgrafitto-techniek waarbij contouren en arseringen 

in de muur werden gekrast.753 De voorbeelden die hij selecteerde gaven een goed overzicht 

van de verschillende kanten van Polidoro’s artistieke productie, waarbij zowel werken in 

zwart-wit, sgrafitto als brunaille aan bod kwamen. De manier waarop hij eerder het aandeel 

van Maturino bekritiseerde, suggereerde dat hij zich het werk nog voor de geest kon halen. 

Daarnaar verwees ook zijn klaagzang op de verwoestende werking van natuurkrachten op de 

schilderingen in de open lucht. Dat hij zich wel werkelijk iets herinnerde van het werk van 

Polidoro bleek ook uit een aardige notitie die hij toevoegde over een met landschappen 

gedecoreerde badkamer in een palazzo in de buurt van het Capitool: 

 

“En my ghedenckt ghesien te hebben onder t'Capitolium, in een Paleys, een 

heymelijck verwelft Badstoofken, dat van hem seer aerdigh ghedaen was met 

Landtschapkens, waer in quamen ruwijnkens, en boomen, seer werckelijck 

gehandelt, met ander fraeyicheyt van figuerkens en anders. Dat Vasary niet qualijck 

seght, dat Polidoor doe ter tijdt den besten Landtschapmaker wesende, den oorsaker 

was, dat nae hem alle Schilders tot sulck een doenlijcke maniere in hun dingen 

gecomen zijn …”.754 

 

                                                 
751 Van Mander 1604, 18v42a-h. 
752 Miedema wees op de overeenkomsten tussen deze passages; Miedema 1973, dl. 2, pp. 481-482. 
753 Mogelijk ging dit terug op Vasari’s inleiding waarin verschillende technieken werden besproken; Van 

Mander 1604, 129r03-05; vgl. Vasari 1568, I, p. 55. Curieus is de overlapping met een passage uit het leven van 

Andrea Feltrini (Andrea di Cosimo) en Lorenzo Luzzo (Morto da Feltro), dat kort na het leven van Polidoro 

volgde. Hierin werd dezelfde techniek toegelicht en werd aandacht gevraagd voor het feit dat Andrea Feltrini die 

techniek als eerste ontwikkelde; Van Mander 1604, 132r20-33 en marginale noot. De vernieuwing was niet 

dermate belangrijk dat Van Mander de tekstvolgorde eraan wilde aanpassen.  
754 Van Mander 1604, 129r22-28.  
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Die passage verving de bespreking van de landschappen in de San Silvestro al Quirinale, 

waarmee Vasari Polidoro’s talent voor landschappen had willen illustreren.755 Toch waren er 

ook duidelijke grenzen aan Van Manders bekendheid met de situatie ter plaatse. Bij de 

behandeling van de geveldecoratie van het palazzo van de familie Spinoli, nam hij vrij 

nauwkeurig van Vasari over waar het werk te vinden was. Op zich zou dat opgevat kunnen 

worden als een blijk van herkenning en een zekere vertrouwdheid met de materie, ware het 

niet dat hij niet opmerkte dat het palazzo Spinoli identiek was aan het verderop genoemde “... 

Paleys van eenen Spaenschen Bisschop ...” dat zich “... niet wijt van Pasquijn te Room ...” 

bevond.756 Daar had Cesare Arbasia een zaal vol landschappen geschilderd, zoals in het 

laatste hoofdstuk van de Italiaanse Levens werd beschreven. En datzelfde paleis zou 

onopgemerkt nog een derde keer in de levensbeschrijvingen opduiken, namelijk waar 

Giuseppe Cesari een “…Logie op’t nat, voor een Edelman te Room ...” had gedecoreerd.757 

Keer op keer ging het over hetzelfde palazzo, maar nergens leek Van Mander dit in de gaten 

te hebben. Hij beschikte over een duidelijke, maar desalniettemin rudimentaire herinnering 

aan het werk van Polidoro in Rome, maar zou de bespreking van het leven van deze 

kunstenaar ook aanvullen op basis van informatie uit andere bronnen dan Vasari of zijn eigen 

geheugen.  

                                                 
755 Vasari 1568, II, p. 200, r. 16-22. Dank aan mevr. dr. L. Raimond-Waarts voor de verwijzing naar de 

gedecoreerde “stufetta” in het Palazzo Baldassini in Rome. Voor Fra Mariano als opdrachtgever voor 

kunstenaars; Stollhans 1992, pp. 506-525; Gnann 1997. 
756 Van Mander 1604, 194v15-17. 
757 Van Mander 1604, 190r32-41. 



 - 217 - 

 
45. Jan Saenredam naar Goltzius naar Polidoro da Caravaggio, Marcus Furius Camillus arriveert in Rome om 

met de Galliërs te onderhandelen, 1593, gravure, Londen, British Museum. 

 

Net als bij Correggio kwam Hendrick Goltzius als die bron in beeld. Goltzius bestudeerde het 

werk van Polidoro da Caravaggio in Rome en legde het vast in tekeningen, die dienden als 

basis voor meerdere prentreeksen. Over de tekeningen naar de Geschiedenis van Niobe 

noteerde hij dat Goltzius die zo goed had uitgevoerd dat het leek alsof men er de 

penseelstreken van Polidoro zelf in kon zien.758 En ook Goltzius’ prenten naar Polidoro kende 

hij goed. Verschillende ervan voerde hij op en hij leek zelfs juist die gevels voor de tekst te 

selecteren die door Goltzius of door diens assistent Jan Pietersz. Saenredam in prent waren 

gebracht.759 Het werk van Goltzius was bovendien niet alleen voor visuele informatie 

belangrijk. Goltzius had verschillende onderschriften toegevoegd die grote overeenkomsten 

                                                 
758 Van Mander 1604, 129r39-41. Deze tekening is waarschijnlijk niet bewaard gebleven, verschillende anderen 

maakten deel uit van de verzameling van Christina van Zweden bevinden zich sinds 1790 in Haarlem in de 

collectie van het Teylers Museum; Van Tuyll van Serooskerken 2000. 
759 Van Mander noemde niet Goltzius’ Twee Sibillen. Volgens het prentonderschrift was de voorstelling 

gebaseerd op een schets die Goltzius maakte “extram Portam S. Angeli”. De voorstelling maakte mogelijk deel 

uit van een Triomf van Camillus nabij de Torre di Nona in de richting van de ponte Sant’ Angelo; Vasari 1568, 

II, p. 199, r. 09-10; Bartsch 248, H. 304, Twee Sibillen, z.d., “Due Sybille Rome extra Portam S. Angeli, a 

Polidoro quondam depicte et lucidè et subumbrose nunc recens ab HGolzio ibidem effigiate et Chalcographa arte 

sculpte.” Ook werd in het onderschrift de aandacht gevestigd op het gebruik van licht en schaduw. Vreemd is 

Hirschmanns opmerking dat van dit clair-obscur in de prent weinig terug te zien is; Hirschmann 1919, p. 63. Een 

exemplaar van de tweede staat in het Prentenkabinet Rijksmuseum, Amsterdam toont overtuigende licht-donker 

effecten. 
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vertonen met tekstpassages die Van Mander in zijn leven van Polidoro introduceerde. Bij de 

bespreking van de façade decoraties van een palazzo in de buurt van de Santa Agata dei Goti, 

had Van Mander vermeld dat Goltzius onder andere de voorstelling van Bremius en Camillus 

ten gunste van jonge kunstenaars in prent had uitgegeven.760 Een soortgelijke motivatie was te 

vinden in het onderschrift van Saturnus, de laatste uit de serie van Acht antieke Griekse goden 

(afb. 46). Daar was beschreven dat de acht heidense goden die Polidoro schilderde zich 

onderscheiden door hun excellente uitvoering van licht en schaduw en dat Goltzius hen op 

locatie had getekend en in prent had uitgebracht tot voordeel van zijn studenten.”761 De 

prenten die zo goed Polidoro’s kundige gebruik van licht en donker toonden, werden ook daar 

dus ter instructie aanbevolen aan aankomende kunstenaars. Ook bij de bespreking van de 

decoratie van de façade van het Palazzo Milesi met voorstellingen van de Geschiedenis van 

Niobe, wees Van Mander erop dat die voorstellingen door Goltzius in prent werden gebracht 

“… tot een goet fundament der jonghe Schilders …”.762 Ze leerden de jonge kunstenaar hoe 

het correcte gebruik van licht en donker in een voorstelling kon zorgen voor een 

geloofwaardige suggestie van driedimensionaliteit. Voor het Palazzo Milesi wees Van 

Mander in aanvulling van Vasari ook nog op andere decoraties op de gevel van potten en 

vaatwerk die waren gedaan in “brunaille” of bruintinten alsof ze van koper waren, alsook op 

de grotesken die in het palazzo waren aangebracht.763 Goltzius was veel recentelijker dan Van 

Mander in Rome geweest. Met zijn prentreeksen had hij zich ingezet om het door Polidoro 

gedemonstreerde rilievo vast te leggen en hij had expliciet gewezen op de didactische waarde 

ervan. Natuurlijk zouden we kunnen veronderstellen dat dit allemaal steunde op Van Manders 

inzichten, maar gezien de hiaten in Van Manders actuele kennis lijkt het er veel meer op dat 

de afhankelijkheidsrelatie omgekeerd was. Van Mander had een rudimentaire herinnering aan 

het werk van Polidoro, maar het was de onderzoekende kunstenaar Hendrick Goltzius die hem 

attendeerde op de artistieke betekenis en didactische waarde ervan. 

 

                                                 
760 Van Mander 1604, 129r17-20. 
761 New Hollstein (Hendrick Goltzius) 2012, dl. 2, nr. 315, pp. 254-255, 259: ‘Octo gentium Dij per Polydorum 

quondàm quodam in atrio Romae e Cenobij Divi Pauli regione: in colle Quirinali, nunc M. Cavallo ad 

pa[n]rietem et lucidè et subumbrose deliniati per HGoltzium ibidem adnotati et c[a]elati postmodum in Tyronum 

gratiam’. 
762 Van Mander 1604, 129r37-43. 
763 Van Mander 1604, 129r43-129v02. 
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46. Hendrick Goltzius naar Polidoro da Caravaggio, Saturnus (uit de serie: Acht antieke Griekse goden), 1592, 

gravure, Londen, British Museum. 

 

Overigens kwam in het leven nog meer dan alleen Polidoro’s werk aan bod. Voor de 

gebeurtenissen die voortvloeiden uit de plundering van Rome in 1527 en de invloed daarvan 

op het verdere verloop van Polidoro’s werkzame leven, had Van Mander eveneens aandacht. 

Hoewel bondiger geformuleerd kwamen achtereenvolgens ook Maturino’s dood door de pest, 

Polidoro’s vlucht naar Napels, het gebrekkige opdrachtklimaat aldaar, Polidoro’s vertrek naar 



 - 220 - 

Messina en vervolgens zijn tragische dood aan de orde.764 De rode lijn die deze episodes 

verbond was de heimwee van de schilder naar Rome en de aantrekking die de stad uitoefende 

op iedereen die daar ooit woonde. Zelfs de tragische dood van de kunstenaar hield ermee 

verband. De echtgenote van Polidoro speelde daarbij een kwalijke rol doordat zij hem ervan 

weerhield terug te keren naar de eeuwige stad, waarna de schilder vermoord kon worden door 

zijn eigen knecht die op geld uit was. Van Mander noemde net als Vasari de dood van 

Polidoro een groot verlies voor de schilderkunst, aangezien het daarmee diens inventie, gratie 

en ‘…cloeckheyt der beelden …” verloor, daarmee verwijzend naar de kracht die de schilder 

dankzij dat kenmerkende rilievo aan zijn figuren wist mee te geven.765 

 

Nogmaals kleurgebruik: het gebruik van doodverf 

Bij Vasari volgde Rosso Fiorentino, een biografie die Van Mander ook op deze plaats vrij 

volledig opnam. In dat leven richtte hij zich vooral op het werk dat de kunstenaar maakte in 

Frankrijk in dienst van koning François I en op de status die dat opleverde.766 Rosso’s 

werkzaamheden in Italië kregen veel minder aandacht, zodat bijvoorbeeld de bespreking van 

de bekende Kruisafneming in Volterra kwam te vervallen, een werk dat Vasari bewonderde, 

maar waarvan hij overigens ook geen nadere beschrijving gaf.767 Van het Italiaanse werk 

besprak hij overigens wel Rosso’s wandschilderingen voor de Santa Maria della Pace in 

Rome, waarbij Vasari’s kritiek eveneens tot de tekst doordrong. Ook Van Mander meende dat 

Rosso geen slechter werk had gemaakt en ook hij hield daarvoor de overweldigende overdaad 

aan artistieke schoonheid in Rome, maar vooral de intimiderende nabijheid van Rafaels 

beroemde fresco’s, verantwoordelijk.768 Deze kritische noot stond niet op zichzelf. In het 

leven noemde Van Mander nog enkele andere tekortkomingen van Rosso, waaronder zijn 

minder overtuigende draperieën en zijn eigenzinnige kleurgebruik. Toch werd ook hier de 

kritiek in tweede instantie verzacht. Inderdaad bevatten Rosso’s draperieën teveel plooien, 

maar de houdingen en gezichten van zijn figuren waren weer wel goed gedaan. Als jonge 

                                                 
764 Van Mander 1604, 129v02-47. 
765 Van Mander 1604, 130r01-05. 
766 Verschillende marginale noten werden gewijd aan de goede betrekkingen tussen de kunstenaar en de koning; 

Van Mander 1604, 131r: “Miltheyt des Conings van Vranckrijc aen Rosso”; Van Mander 1604, 131v:  “Ander 

miltheyt des Conings aen Rosso”, “Const wel beloont aen Rosso, door Coningh Franciscus.” 
767 Vasari 1568, II, pp. 205, r. 46 – 206, r. 01. 
768 Vasari en Van Mander beweerden beiden dat Rosso’s werk boven de wandschildering van Rafael was 

aangebracht. Dit strookt niet met de werkelijkheid aangezien Rafaels Sybillen deel uitmaken van de Chigi kapel, 

terwijl Rosso’s wandschilderingen ín de Cesi kapel van dezelfde kerk te vinden zijn; Van Mander 1604, 130v17-

22; vgl. Vasari 1568, II, p. 207, r. 31-43. 
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kunstenaar ontbrak het Rosso aan een “ … rijpicheyt in de Const van coloreren …”, maar dat 

was iets dat hij naderhand verkreeg.769 

Toch viel het op dat Rosso Fiorentino door Van Mander naar voren werd gebracht als een 

zeer eigenzinnig kunstenaar. Dat begon al direkt met de nieuwe opening die het leven 

meekreeg en die was gebaseerd op een passage die elders te vinden was. Ondanks zijn 

overwegende weerzin tegen onaangepast en verwijtbaar gedrag, stond de tekst die Van 

Mander samenstelde in het teken van Rosso’s zelfgekozen dood:  

 

“Wy hebben de Schilder-const nu al betraent in den rouwe ghecleedt ghelaten by het 

droevighe Lijck van haren lieven Polidoor, die een truerspelich eynde ghenomen heeft, en 

comen nu grouwelijcker Tragedie te vertellen: grouwelijcker, om dies wille dat van anderen 

omgebrocht te worden, soo onmenschelijck oft onnatuerlijck niet en is, als hem selven 

t'leven te vercorten, ghelijck als dede Rosso, Florentijnsch Schilder.”770 

 

Met dit waarschuwende voorbeeld werd de biografie stevig vastgeklonken aan het daaraan 

voorafgaande leven van Polidoro da Caravaggio dat, zoals hierboven bleek, zo tragisch in 

moord was geëindigd. De ongewone opening zorgde er ook voor dat Rosso’s ongebruikelijke 

artistieke competenties zoals die in het leven nog ter sprake zouden komen, verankerd leken 

in zijn onaangepaste gedrag. In die zin was het passend dat Rosso het vak in hoofdzaak leerde 

door te tekenen naar het karton van Michelangelo. Dit resulteerde in een “… stercke maniere, 

en een groote handelinge, boven ander vrolijck en verwonderlijck”, waarmee werd verwezen 

naar het ongewone kleurgebruik van de kunstenaar en de eigenzinnige manier waarop hij zijn 

werk opbouwde.771 In navolging van Vasari bracht Van Mander verder naar voren dat Rosso 

zijn composities in dootverwe opzette zodat het werk er in eerste instantie nogal hard of wreet 

uitzag, terwijl hij het in het afschilderen versoette ofwel verzachtte.772 Het was een werkwijze 

die hem eerder al interesseerde vanwege de mogelijkheid om kleine fouten te verbeteren, 

hetgeen in de Grondt als herdootverwen was beschreven.773 Hard of wreet werk moest 

                                                 
769 Van Mander 1604, 130r26-29. 
770 Van Mander 1604, 130r09-14; vgl. Vasari 1568, II, pp. 204, r. 02 – 205, r. 15. 
771 Van Mander 1604, 130r14-21. 
772 Van Mander 1604, 130r30-32. De term dootverwe was een vertaling van Vasari’s “… bozza a olio …”, 

Vasari sprak ook van een schilderij dat er “… abbozzata …” uitzag, dus als een bozzetto een term die staat voor 

een op zichzelf staande olieverfschets, waarin op kleiner formaat een compositie werd voorbereid; Vasari 1568, 

II, p. 205, r. 36-37; Miedema 1987, pp. 142-143; Ferrari (2015).  
773 Van Mander 1604, 46v, 5a-h, en marginale noot: “Verbeteren met herdootverwen.” In het leven van Rosso 

nam Van Mander onder diens Italiaans werk een zeer korte vermelding op van een dootverwe van een 

Onthoofding van Johannes de Doper, dat volgens Vasari “… una bozza …” was. Er vielen verder geen nadere 

bijzonderheden over dit werk te melden, zodat het waarschijnlijk alleen uit Van Manders interesse voor 

dootverwe in de tekst werd opgenomen; Van Mander 1604, 130v26-28. 
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vermeden worden, het was niet gracelijck zoals ook was betoogd in de levens van Andrea del 

Verrocchio, Pordenone en zoals verderop ter sprake zou komen bij Baccio Bandinelli.774 Dat 

Van Mander zich interesseerde voor Rosso’s manier van schilderen, werd ook duidelijk in 

zijn typering van het werk, waarbij hij net als eerder in het leven van Giorgione, Vasari’s 

woorden op specifieke wijze vertaalde. In verband met het zogenaamde Dei altaarstuk voor de 

Santo Spirito in Florence noteerde Van Mander dat het werk werd gedaan: 

 

“… met sulck een gratie, teyckeninghe, en gladde coloreringe, dat niemant te dencken 

heeft, dat eenigh werck van verre te sien, meer cracht heeft oft beter toont: En midts datmer 

in siet een cloeckheyt der Beelden, en een gheweldt der actituden, by ander niet ghemeene, 

werdet ghehouden voor seer seldtsaem. En al was het met den eersten soo niet gepresen, soo 

hevet volck allenskens meer en meer bekent zijn deucht, en wonderlijcken lof gegheven, om 

dat in de verdrijvinge der verwen is niet mogelijck meer te doen: want de hooghselen, daer 

het meeste licht treft, verliesen soo in de naeste lichte hooghselen, van langher handt met 

sulcke soetheyt verdreven, en alsoo loopende nae de bruynste schaduwen, die de Beelden op 

malcanders lijf gheven, datse malcander seer gheweldich doen verheffen: Des dit werck 

sulcken cracht in heeft, datmen mach seggen, dat het met soo grooten verstant en oordeel is 

ghedaen, als yet anders, van eenich groot Meester gedaen.”775 

 

Nergens werd duidelijk dat Van Mander het schilderij uit eigen observatie kende, noch werd 

gesuggereerd dat een ander hem erover informeerde, zoals bij Correggio en Polidoro. Zijn 

woordkeuze suggereerde dat hij het werk helemaal niet kende en er was weinig voor nodig 

hem de tekst van Vasari te doen vertalen op de manier die hem gelegen kwam. Zijn 

woordkeuze was eigenzinnig, met name waar hij sprak van een “… gladde coloreringe …” als 

vertaling van een “… vivacità di colori …” en van de “… verdrijvinge der verwen …” voor 

Vasari’s “… nel unione di colore.” Rosso’s verfbehandeling was misschien glad in plaats van 

pasteus, maar dat was niet identiek aan het levendig kleurgebruik waarover Vasari letterlijk 

sprak. Bovendien duidde de uitdrukking “… unione di colore …” in Italiaanse bronnen over 

het algemeen op een harmonisch samengaan van kleuren en niet op het verdrijven van de verf 

waardoor verschillende kleuren geleidelijke in elkaar overgingen.776 Gezien de manier waarop 

Vasari elders beschreef hoe de grootste hooglichten bij Rosso overgingen in minder lichte 

                                                 
774 Van Mander 1604, 107r, 128r, 153r, 153v. 
775 Van Mander 1604, 130r36-130v02 [mijn cursivering]. 
776 Hall 1999; Beck 1996, pp. 202-203, voor het “non-finito” van het werk van Rosso Fiorentino; Rubin 1991, 

pp. 175-191. 
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partijen is het begrijpelijk dat hij tot deze vertaling kwam, die mooi aansloot bij zijn voorkeur 

voor die verdreven, zachte of zoete manier van schilderen. 

 

 

47. Rosso Fiorentino, Pala Dei, 1522, olie op paneel, Florence, Galleria Palatina, Polo Museale Fiorentino. 

 

Het moet hem hebben aangesproken dat net als bij Correggio door het gebruik van kleur een 

sterk rilievo werd bereikt. Door de verf te verdrijven verliepen de lichte delen, “… 

hooghselen, daer het meeste licht treft …”, geleidelijk over in de schaduwpartijen. Door het 

contrast met de “… bruynste …” schaduwen, namelijk de slagschaduwen die de figuren 

wierpen, leken de figuren krachtig naar voren te komen. De suggestie was dat het door zijn 

stevige dootverwe, de krachtige figuren en sterke rilievo was, dat Rosso’s werk heel goed van 
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een afstand te beschouwen was, zoals de marginale noot herhaalde.777 De levendigheid in het 

kleurgebruik die Vasari had genoemd, had echter vooral te maken met de contrasten die 

Rosso aanbracht tussen kleuren onderling en door de harde overgangen tussen lichtere en 

donkere tinten van dezelfde kleur. Wat Van Mander kennelijk niet wist was dat het 

uiteindelijke resultaat daarmee helemaal niet verdreven was zoals bij Correggio, maar er juist 

sprake was van eilandjes van tinten die als hoekige schotsjes hard tegen elkaar waren 

geplaatst (afb. 47). 

 Zoals eerder aangegeven werd de rol van de Franse koning als liefhebber en 

opdrachtgever voor de schilderkunst in dit leven breed uitgemeten. Van Mander besprak 

uitvoerig de genereuze beloning en het eerbetoon die de kunstenaar ontving, terwijl ook 

andersoortige werken zoals bijvoorbeeld ontwerpen voor kunstnijverheid, werden 

geïncorporeerd in de tekst. Die aandacht voor Frankrijk en voor de rol van de Franse koning 

in relatie tot de kunsten, kwam ook in andere levens tot uitdrukking. Ze bleek uit de passages 

die hij uit de Vite selecteerde, uit de informatie die hij op basis van andere bronnen aan de 

tekst toevoegde en uit de wijze waarop hij in relatie tot Frankrijk zich niet tot de schilderkunst 

beperkte, maar wat losser ook andere werkvormen besprak.778 In het leven van Rafael 

noteerde hij dat diens beroemde Transfiguratie naar Frankrijk zou worden gezonden, hetgeen 

verhinderd werd door het overlijden van de schilder. In het leven van Sebastiano del Piombo 

vertelde hij dat een kopie van dat schilderij naar Narbonne werd gestuurd, maar dat het 

origineel, “… de principale …”, in de San Pietro in Montorio werd opgesteld.779 In het leven 

van Andrea del Sarto kwam ter sprake dat het Offer van Isaak (afb. 38) werd vervaardigd voor 

een agent van de Franse koning. Dat het gedrag van de kunstenaar ten opzichte van de Franse 

koning niet boven alle kritiek was verheven was ook genoteerd. In het leven van Giulio 

Romano werden enkele stukken in olieverf naar tekeningen van Rafael opgevoerd. Dat het 

portretten waren nam Van Mander niet over, maar hij noteerde wel dat ze in de koningskapel 

in Fontainebleau te zien waren.780 Ook verderop zou deze interesse voor Frankrijk en het 

Franse hof zich voortzetten. Wellicht maakte de nabijheid van die Italiaanse voorbeelden in 

Frankrijk dat Van Mander ze consequent altijd opnam. Zeker is dat het voorbeeld van de 

Franse koning als opdrachtgever voor schilders hem moet hebben aangesproken. De rol die 

                                                 
777 Van Mander 1604, 130r: “Het werck van Rosso stondt wonder wel van verre te sien.” 
778 In de biografische schets van Etienne Duperac maakte Van Mander duidelijk dat Franse kunstenaars zelf niet 

zozeer zijn aandacht hadden. Hij maakte duidelijk dat deze geen eigen tekstdeel hadden gekregen, omdat hij te 

weinig goede Franse meesters kende; Van Mander 1604, 194r45-47. 
779 Van Mander 1604, 121r10-11; 138v26-27. 
780 Van Mander 1604, 136v31-33. 



 - 225 - 

opdrachtverlening voor de ontwikkeling van de schilderkunst kon spelen zou verderop  nog 

zeer uitvoerig aan de orde komen. 

 

Sgrafitti en grotesken; een moreel verheffend voorbeeld 

Na Rosso Fiorentino vervolgde Vasari met de biografie van Bartolomeo Ramenghi da 

Bagnacavallo en andere schilders uit Romagna. Dat leven met zijn overdaad aan exempla van 

eigendunk, eccentriciteit en regelrechte gekte, had weinig te bieden op het gebied van 

moraliteit of schilderkunst. Het daaropvolgende leven van Franciabigio bood eveneens 

nauwelijks interessante, navolgenswaardige voorbeelden. In de Vite vormde het de 

tegenhanger van het leven van de hoogmoedige Bartolomeo Ramenghi, maar Franciabigio’s 

gebrek aan eerzucht en ambitie en zijn matige artistieke prestaties maakten hem ongeschikt 

voor Karel van Manders doeleinden. Hierna kwam Vasari toe aan de gedeelde biografie van 

Andrea Feltrini (Andrea di Cosimo) en Lorenzo Luzzo (Morto da Feltro). Dit leven werd wel 

door Van Mander besproken en de belangrijkste reden hiervoor was dat beide kunstenaars 

duidelijk als vernieuwers van de schilderkunst waren aan te merken. Artistieke vernieuwing 

en de noodzaak om meesters te bespreken die schilderkunstige vernieuwingen in gang hadden 

gezet, was dan ook het onderwerp van de nieuwe introductie tot het leven.781 De 

vernieuwingen die in gang waren gezet en waarnaar marginale noten verwezen, waren het 

uitbeelden van grotesken en de daaraan verwante techniek van het sgrafitto.782 Van Mander 

besloot de volgorde om te draaien en aan te vangen met Andrea Feltrini, de beste en meest 

succesvolle schilder van de twee. Hij was de “vinder” van de sgrafitto techniek en degene die 

als medewerker van Luzzo het schilderen van grotesken wist te perfectioneren.783 Dit 

betekende dat de kunstenaars door deze aanpassing in een omgekeerde chronologie aan de 

lezer geïntroduceerd werden. Kennelijk woog dat minder zwaar dan hun artistieke 

prestaties.784 Andrea’s status als vernieuwer werd onderstreept door de vrij volledige uitleg 

van wat de nieuwe sgrafitto-techniek eigenlijk inhield. Ook Lorenzo Luzzo’s status als 

vernieuwer en de herkomst van grotesken, kregen volop de aandacht.785 Van Mander zorgde 

voor een nadere geografische plaatsing van deze hervonden technieken door de sgrafitto 

                                                 
781 Van Mander 1604, 132r15-19. 
782 Van Mander 1604, 132r: “Sgraffiato wat het is, en van wie[n] gevonden.”; “Grotissen, van wie[n] by 

Moderne eerst weder in gebruyc ghebracht.” 
783 Van Mander 1604, 132v20-26. 
784 Met het omkeren van de volgorde liet Van Mander de kans vallen om te vertellen dat Andrea Feltrini de 

oudere Lorenzo Luzzo voorbijstreefde; Vasari 1568, II, p. 224, r. 22-24. Van Mander voegde aan het einde van 

het leven wel toe dat hij de geboortejaren van deze schilders niet had kunnen achterhalen; Van Mander 1604, 

132v42-43. 
785 Van Mander 1604, 132v39-42 en de margianale noot: “Grotissen waerom so geheeten.” 
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gevels die Andrea Feltrini in Florence vervaardigde niet op te nemen, terwijl alle plekken 

waar Luzzo in en om Rome naar antieke grotesken tekende wel werden genoemd.786 

In het volgende leven besprak Vasari Marco Cardisco (Marco Calabrese), een schilder die 

in en om Napels werkzaam was geweest. Aan te nemen viel dat Van Mander de biografie van 

deze verdienstelijke, maar in artistiek opzicht weinig verrassende schilder had overgeslagen, 

ware het niet dat daarin de moreel verheffende en leerzame lotgevallen te vinden waren van 

de Calabrese schilder Cola dell’Amatrice. Zijn naam werd door Van Mander prompt aan de 

titel toevoegd.787 De eerst genoemde Marco kwam naar voren als een aardige schilder die in 

Napels de aandacht genoot van de lokale elite, maar waarover weinig interessants te melden 

viel. Het verhaal werd veel spannender met Cola dell’Amatrice, waarbij Van Mander 

uitvoerig inging op het exemplarische gedrag van diens deugdzame echtgenote die bereid was 

zich van de rotsen te storten om haar echtgenoot te redden. De passage waarin dit werd 

beschreven werd ontleend  aan Vasari, maar de passage werd door Van Mander bijna scènisch 

uitgewerkt door de echtgenote sprekend op te voeren. In zijn bloedstollende relaas van de 

tragische geschiedenis werd het echtpaar achterna gezeten door soldaten die het op de mooie, 

jonge vrouw hadden voorzien. De vrouw nam het moedig besluit om zichzelf en haar man de 

schande te besparen en hem het leven te redden. Daarom sprak ze hijgend en met het hart in 

de keel: 

 

“O lieve geselschap, dewijl ons vervolghers alleen haesten, u het leven, en my mijn lieve 

eere te berooven, soo sal wel voegen, dat ick van beyde voornemens hun den wegh afsnijde, 

mijn eere en Houwlijcke trouwe reyn onghescheynt bewarende, u leven verlanghe, en 

t'mijne vercorte, dewijl hier anders gheen ontcomen is, verkies ick eerlijcke doot voor 

schandich leven …”. 

 

Na die woorden liet ze zich met een droevig “… Adieu …” van de rotsen stortte, “… niet 

alleen doot, maer te morsel vallende.”788 Van Mander wist met zijn invoelende beschrijving 

de tekst te verlevendigen en het moreel exemplum veel aansprekender onder de aandacht te 

brengen, waarbij zijn ervaring als toneelschrijver hem goed geholpen lijkt te hebben. Hij gaf 

aan het te betreuren de naam van deze vrouw niet te kennen en meende dat ze eigenlijk te 

                                                 
786 Van Mander 1604, 132v05-15. 
787 Van Mander 1604, 132v: “T'leven van Marcus, en Nicolaes, Calabresen.” 
788 Van Mander 1604, 133r43-09. 
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vergelijken was met de Romeinse Lucretia, die eveneens de dood had verkozen om haar 

eerbaarheid en de goede naam van haar familie te beschermen.789 

 

Actie, attitude en levensechtheid 

Het leven van Parmigianino (Francesco Mazzuoli) dat nu bij Vasari en Van Mander volgde, 

bezat eveneens een stichtelijke moraal. Deze werd door Van Mander meteen in de nieuwe 

inleiding aan de lezer gepresenteerd met de stelling dat het te beklagen was wanneer een 

bekwaam schilder in de ban kwam van wanen en zo van het rechte pad afdwaalde.790 Het was 

een voorafschaduwing van het treurige einde van de schilder, maar toch waren het in eerste 

plaats vooral Parmigianino’s artistieke prestaties die Van Mander in het leven centraal zou 

stellen. Parmigianino liet van jongs af zien over uitzonderlijke kwaliteiten te beschikken en 

zijn bedrevenheid in die uiteenlopende deelen der Consten kwam door de tekst te 

vereenvoudigen beter uit de verf. Voorbeelden die Parmigianino’s artistieke talenten 

bevestigden werden allemaal opgenomen, bijzaken werden weggelaten. Van Mander maakte 

op die manier duidelijk grote waardering te hebben voor de kenmerkende grote natuurlijkheid 

van het werk van de schilder. Het ronde Zelfportret moest dit te illustreren, maar het werd ook 

bevestigd door een veel minder prestigieus maar levensecht uitgevoerd portret.791 De schilder 

was zeer bedreven in het weergeven van licht van complexe lichtbronnen, zoals in een 

Besnijdenis van Christus waarin drie afzonderlijke lichtbronnen te zien waren.792 Daarnaast 

bezat het werk van Parmigianino veel gratie, zozeer zelfs dat Van Mander hem wat dat 

aanging graag presenteerde als Rafaels navolger.793 De kunstenaar wist zijn figuren ook in 

goede houdingen weer te geven, zoals in het Visioen van de heilige Hieronymus, een 

schilderij waaraan hij werkte toen in 1527 Rome werd geplunderd (afb. 48).794 Daarnaast 

kende zijn werk een grote levendigheid, zoals geïllustreerd werd met een Sint Rochus, een 

werk dat ook “… in allen deelen wel gedaen was.”795 Bovendien waren de naakten van 

Parmigianino zeer “… vleeschachtich …” en hij was uitzonderlijk goed in het schilderen van 

                                                 
789 Van Mander 1604, 133v10-12. 
790 Van Mander 1604, 133v22-28. 
791 Van Mander 1604, 134r08-24; 134r43-45. 
792 Van Mander 1604, 134r30-35. 
793 Volgens Vasari bestudeerde Parmigianino in Rome antieke en moderne sculptuur en schilderkunst, maar Van 

Mander maakte hiervan dat de schilder het werk van Rafael en Michelangelo bestudeerde, waarbij hij bovendien 

vooral Rafael in de schilderkunst poogde na te volgen. Dit werd aangevuld met de aan Vasari ontleende 

verklaring dat in Parmigianino de geest van Rafael leefde; Van Mander 1604, 134r36-43; vgl. Vasari 1568, II, p. 

233, r. 11-13. 
794 Van Mander 1604, 134r45-04. Ook in de samenvattende beschrijving van Parmigianino’s kwaliteiten aan het 

einde van het leven; Van Mander 1604, 135v02-03. 
795 Van Mander 1604, 134v31-36. 
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haren.796 Ondanks dit brede spectrum aan goede voorbeelden zou Van Mander vervolgens de 

neergang van deze getalenteerde kunstenaar bespreken. Het natuurlijk verloop van de carrière 

van deze schilder werd verstoord door de plundering van Rome in 1527 en Parmigianino 

verloor zich in de alchemie.797 Het was een duidelijke demonstratie van de overmacht van het 

lot waartegen de kunstenaar niet altijd was opgewassen. Dat nam niet weg dat Karel van 

Mander aan het slot van het leven nogmaals en nadrukkelijker dan Vasari de artistieke 

kwaliteiten van Parmigianino onder de aandacht zou brengen. Enkele oninteressante 

navolgers die Vasari nog wel besprak vielen bij hem af.798 

 

 

48. Parmigianino, Het visioen van de heilige Hieronymus, 1526/1527, olie op paneel, Londen, National Gallery. 

 

                                                 
796 Van Mander 1604, 134v44-135r05. 
797 Een marginale noot wees erop hoe de schilder (in eerste instantie) stug door bleef werken; Van Mander 1604, 

134v: “Parmensis blijft schilderen in de Roomsche verstooringhe.” Verderop verwees een marginale noot naar 

zijn alchemistische bevlieging; Van Mander 1604, 135r: “Parmensis goudt soeckende, wort arm.” 
798 Van Mander 1604, 135v01-05; vgl. Vasari 1568, II, pp. 237-238. Veel later zou hij wel in de Nederlandse 

Levens over de Brusselse schilder Adriaen de Weert vertellen dat deze “… met al zijn macht …” probeerde de 

manier van Parmigianino na te volgen; Van Mander 1604, 230r04-05. 
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In de Vite werden nu onder meer Jacopo Palma en Lorenzo Lotto alsook een verzameling 

schilders uit Verona besproken, waarbij kort Paolo Veronese genoemd werd. Palma en 

Veronese zouden aan het einde van de Italiaanse Levens in eigen levens besproken worden, 

terwijl Lorenzo Lotto helemaal afviel. Lotto was volgens Vasari een navolger van 

voornamelijk de Bellini. De Vite boden een korte beschrijving van een interessante nachtelijke 

Aanbidding met mooie lichteffecten, maar Lotto’s werk liep in kwaliteit achteruit, zodat aan 

het einde van zijn loopbaan verschillende onbelangrijke schilderijen voor kerken in Ancona 

aan hem werden toegeschreven. De associatie met de Bellini en die artistieke achteruitgang 

boden genoeg redenen om Lotto niet te vermelden in de Italiaanse Levens. Het was daarom 

Francesco Bonsignori (Francesco Monsignori) die na Parmigianino werd besproken. Van 

Mander zorgde weer voor een graduele overgang door in een nieuwe inleiding te wijzen op 

het gelukkige contrast dat Francesco Bonsignori vormde met zijn minder fortuinlijke 

naamgenoot.799 Bonsignori floreerde onder de vleugels van de lokale machthebber en 

kunstliefhebber, Francesco II Gonzaga van Mantua, waarnaar een eerste marginale noot 

verwees.800 In grote lijnen was het leven van Bonsignori opgebouwd uit drie anekdotes, 

waarnaar met evenveel marginale noten werd verwezen. Naast het feit dat deze anekdotes de 

bijzondere relatie van de kunstenaar met de opdrachtgever ter sprake brachten, illustreerden 

ze tegelijkertijd het belang van levendigheid, dat hier betrekking had op het natuurgetrouw en 

levendig uitbeelden van actien. 

In de Grondt was eerder besproken dat de attitude of houding van de figuur passend 

moest zijn bij hetgeen de voorstellling moest uitdrukken: “Onderscheyt der actien, nae 

gemoeden oft staten der Me[n]schen.”801 Via het tekenen naar het leven deed de kunstenaar 

anatomische kennis op en leerde hij op geloofwaardige wijze de menselijke figuur uit te 

beelden, inclusief de bijbehorende lichamelijke expressie van emoties. Over de kennis van de 

anatomie had Van Mander opgemerkt dat de schilder die kon aanvullen door het villen van 

lijken te observeren.802 Die sinistere praktijk had zijn equivalent gehad bij Rosso Fiorentino, 

die zover ging dat hij lijken opgroef om ze te tekenen.803 Van Mander had elders betoogd dat 

een figuur begrijpelijk moest zijn door zijn houding en levendige bewegingen. In het leven 

van Buffalmacco was er op gewezen dat het dan niet nodig was om de voorstelling toe te 

                                                 
799 Van Mander 1604, 135v19-22. 
800 Van Mander 1604, 135v:” Const seer heerlijck beloont, door den Marquijs van Mantua.”  
801 Van Mander 1604, 15r. 
802 Van Mander 1604, 9v18f-h. 
803 Van Mander 1604, 131r15-18. Dat Rosso ook dagelijks naakten naar het leven tekende, bracht Van Mander 

met een marginale noot onder de aandacht; Van Mander 1604, 131r: “Rosso seer studioos, liet nauw eene[n] 

dagh voorby gaen, of hy teyckende eenigh naeckt nae t’leven.”; Rosso’s expertise werd onderschreven door feit 

dat hij later een boek schreef over anatomie; Van Mander 1604, 131v32-33. 
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lichten aan de hand van opschriften in de voorstelling, zoals een wat simpele vriend van de 

grappenmaker Buffalmacco nog op diens pesterige aanraden had gedaan.804 Wat dat betreft 

ging het werk van Bonsignori een stap verder aangezien hij zijn figuren door hun actien de 

juiste, passende emotie liet uitdrukken. Eén anekdote in het leven toonde ook hoe de 

opdrachtgever in de ontwikkeling van dit deel der consten een belangrijke stimulans was 

geweest. Bonsignori werkte aan een voorstelling van een heilige Sebastiaan. Om het optimale 

effect te bereiken had hij zijn model vastgebonden, om zo de gedraaide beweging van de 

heilige het beste te benaderen. Zijn opdrachtgever Francesco Gonzaga kwam echter met iets 

beters en bedacht hoe de schilder nog overtuigender de getormenteerde uitdrukking van de 

heilige zou kunnen treffen. Onverwacht binnenstormend bedreigde de gespeeld woedende 

Gonzaga het vastgebonden model met een geladen kruisboog, “…luyde roepende: Ay 

verrader, nu zijdy doot, hier heb ick u daer ick u begeere, en ander dreyghwoorden.” De arme 

man probeerde zich in zijn doodsangst los te rukken en deed daardoor “…de rechte actie van 

eenen, die vreest geschoten te worden, met een dootverwigh aensicht, en ghereckte leden.” Zo 

moet hij geschilderd worden, sprak Gonzaga daarna. En Bonsignori die deze les goed had 

begrepen maakte vervolgens zijn figuur “… op de beste perfectie die men mach 

bedencken.”805 De mecenas van de schilder toonde zich als kenner actief betrokken bij de 

totstandkoming van het schilderij. Door het model weinig zachtzinnig te manipuleren, liet hij 

de schilder zien hoe een levendige en geloofwaardige attitude en actie tot stand gebracht kon 

worden, passend bij de omstandigheden. De overige anekdotes in de biografie wezen op de 

levensechtheid van twee andere voorstellingen. In beide gevallen werd in een variatie op het 

klassieke verhaal van Zeuxis en Parrhasios zelfs de natuur overtroffen en werd een 

geschilderde voorstelling ook door dieren aangezien voor levensecht.806 Het waren 

moraliserende anekdotes die Van Mander hier uitvoerig aanhaalde, maar ze hadden 

betrekking op deelen die schilders dienden te beheersen: het natuurgetrouw uitbeelden van 

actie en attitude. Na Bonsignori besprak Vasari nog enkele meesters uit Verona, maar het lijkt 

erop dat die behandeling te summier was om voor opname in de Italiaanse Levens in 

aanmerking te komen. Het leven van Domenico Moroni begon bijvoorbeeld veelbelovend, 

maar leerzame voorbeelden van zijn werk werden door Vasari nauwelijks besproken.807 

                                                 
804 Van Mander 1604, 99v01-07. 
805 Van Mander 1604, 136r12-33, en een marginale noot: “Seldtsaem actie van eenen S. Sebastiaen nae t'leven.” 
806 Van Mander 1604, 136r33-136v08, en de marginale noten: ”Een Hondt, willende bijten eene[n] geschilderden 

Hondt, loopt tegen den muer, en breeckt sijn hooft.”; “Een Vogelken is bedrogen met de schilderije van 

Francisco Monsignori.” 
807 Kunstenaars die niet werden opgenomen waren naast Domenico Moroni onder meer de Veronese architect 

Falconetto, de verluchter Girolamo dei Libri, de Florentijnse schilder Francesco Granacci, de Florentijnse 
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49. Antonio da Trento naar Parmigianino, Martyrium van de heilige Petrus en Paulus, 1520-1550, chiaroscuro 

houtsnede, Londen, British Museum. 

 

Prenten 

Bij Vasari volgde nu een leven over Marcantonio Raimondi (Marcantonio Bolognese) en 

andere prentsnijders, een hoofdstuk dat door Karel van Mander werd genegeerd. Prenten en 

prentkunstenaars waren interessant in zoverre ze relevant waren voor de schilderkunst. In het 

leven van Rafael had hij daarom prenten genoemd die Marcantonio, Marco Dente en Ugo da 

Carpi naar het werk van Rafael vervaardigden. In verband met Ugo da Carpi werd diens 

vondst van de chiaroscuro houtsnede genoemd, een nuttige vinding voor de schilderkunst 

waarnaar ook een marginale noot verwees. Het bleef echter bij dergelijke secundaire 

vermeldingen zonder dat Van Mander zich genoodzaakt voelde om prentkunst afzonderlijk te 

bespreken. Hij deed ook geen moeite om prenten die Vasari in het leven van Marcantonio 

noemde te incorporeren in de levens van schilders. Het leven van Marcantonio bood mooie 

aanvullende vermeldingen van chiaroscuro houtsnedes naar Peruzzi en Parmigianino, die Van 

Mander echter niet aan de levens van deze schilders toevoegde. Goede voorbeelden van 

houtsnedes naar Parmigianino waren al in diens eigen leven behandeld, namelijk een 

                                                                                                                                                         
architect Baccio D’Agnolo en verschillende steensnijders uit onder meer Verona.  Miedema meende dat de 

schilder onder hen, Francesco Granacci werd overgeslagen omdat zijn leven ingeklemd zat tussen twee 

beeldhouwers. Het lijkt waarschijnlijker dat Granacci afviel omdat Michelangelo over hem ontevreden was, 

Granacci zich weinig professioneel toonde en hij het schilderen nauwelijks serieus nam; Vasari 1568, II, pp. 176-

178;  Miedema 1984a, p. 12. 
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Martyrium van de heilige Petrus en Paulus (afb. 49) en een grote Diogenes (afb. 50).808 Dat 

Van Mander waarde hechtte aan dit soort werken is ook op te maken uit het feit dat hij ze 

eveneens in de Grondt aanbeval als leerzame voorbeelden voor het aanbrengen van hoogsels, 

want “Fraey printen met gronden, en hooghsels cluchtich, Hebben menigh gheest zijn ooghen 

ontsloten.“809 De voorbeelden die hij in het leven opnam waren afdoende, hetgeen begrijpelijk 

is omdat hij niet uit was op volledigheid, maar op een bespreking aan de hand van 

geselecteerde nuttige voorbeelden. Toch zouden details over de omstandigheden waaronder 

prenten en houtsneden werden vervaardigd soms tot de levens doordringen.  

 

 
50. Ugo da Carpi naar Parmigianino, Diogenes, ca. 1520-1530, chiaroscuro houtsnede, Londen, British Museum. 

 

                                                 
808 Van Mander 1604, 134v26-31. 
809 Van Mander 1604, 9r12a-b en 9r12a-h. 
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In het leven van Rosso was het de schilder die in opdracht van il Baviera, prentuitgever te 

Rome, aanving met het ontwerp van de befaamde prentserie over Godenliefdes die werd 

gesneden door Jacopo Caraglio.810 De bijdragen van Rosso werden door Van Mander in orde 

van belangrijkheid geplaatst, zodat als eerste Pluto en Persephone werd genoemd, volgens 

Vasari de meest interessante voorstelling (afb. 51).811 Diezelfde serie zou nogmaals aan de 

orde komen in het leven van Perino del Vaga, weer onder vermelding van de rol van Il 

Baviera als opdrachtgever en Jacopo Caraglio als prentsnijder.812 Perino had het ontwerpen 

van deze serie overgenomen, nadat Rosso Fiorentino het project in de steek had gelaten.813 

 

 

51. Jacopo Caraglio naar Rosso Fiorentino, Pluto en Persephone, uit de serie Godenliefdes, 1520-1535, gravure, 

Amsterdam, Rijksmuseum. 

 

Twee volgende prenten van Rosso kwamen nog verderop in de Nederlandse Levens ter 

sprake, waar de schilder Augustijn Jorisz. uit Delft Rosso’s Drie Schikgodinnen en “… eenen 

                                                 
810 Landau en Parshall 1994, p. 159. 
811 Van Mander 1604, 130v23-26; Vasari 1568, II, pp. 207, r. 46 – 208, r. 03. 
812 Van Mander 1604, 140v34; vgl. Vasari 1568, II, p. 360, r. 23-30; Bartsch 28, nr. 9-21, pp. 86-98. 
813 Vasari vermeldde dit in het leven van Marcantonio Raimondi; Vasari 1568, II, p. 305, r. 20-27. 
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viercanten Hemel van onder op te sien …” gebruikte. Ook hier werd besproken wie de plaat 

gesneden had, namelijk ene Mr. Pieter de la Cuffle, een graveur te Parijs, bij wie de Delftse 

schilder in huis had gewoond.814 De reden om de schilder te vermelden als ontwerper van een 

prent of prentserie had niet alleen te maken met het soort voorstelling, maar ook met de 

betrouwbaarheid en de kwaliteit die men kon verwachten. In het leven van Parmigianino 

kwam ter sprake dat deze schilder prenten had willen laten snijden door Antonio da Trento, 

iets dat niet doorging omdat een medewerker er met de koperplaten vandoor ging.815 Ook 

prenten die Parmigianino zelf vervaardigde naar verschillende voorstellingen in de Santa 

Maria della Steccata van Parma werden genoemd.816 In het leven van Giovanni Francesco 

Penni legde Van Mander uit dat veel van diens werk door Vlamingen in prent was gebracht. 

Met het oog op de prentkwaliteit gaf hij aan dat die prenten herkenbaar waren aan Penni’s 

manier en aan het opschrift met zijn naam, zoals in een prent van een “… Badtstove met 

naeckte Vroukens.”817 Dat de kwaliteit van een prentmaker zeer relevant was bleek in het 

leven van Andrea del Sarto. Die schilder wilde niets meer in prent laten verschijnen nadat 

Agostino Veneziano zijn werk wel heel slecht in prent had weergegeven (afb. 52).818  

                                                 
814 Van Mander 1604, 226r31-33. Wellicht kan Pierre de la Cuffle geïdentificeerd worden als Pierre Milan;  

Miedema 1994-1999, dl. 3, p. 156. 
815 Van Mander 1604, 134v26-31. 
816 Van Mander 1604, 135r 23-24. 
817 Van Mander 1604, 123r27-28. 
818 Van Mander 1604, 124v35-38; Vasari 1568, III, p. 156, r. 36-39; Cohen-Willner 2014, p. 368. 
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52. Agostino Veneziano naar Andrea del Sarto, Pietà, 1516-1520, gravure, Londen, British Museum. 

 

Niet alleen de prentkwaliteit was een heikel punt. Aan het gebruik van prenten waren ook 

andere gevaren verbonden. Zoals Van Mander in navolging van Vasari noteerde, kon het 

gebruik van prenten het verwijt opleveren dat een kunstenaar geen eigen inventie bezat. Dat 

overkwam Andrea del Sarto die een prent van Dürer gebruikte voor de opzet van een 

compositie. 

In het leven van Giulio Romano werd duidelijker hoe Van Mander prenten gebruikte om 

zijn lezers te informeren. Zijn behandeling van het werk van Giulio Romano voor het 

Mantuaanse Palazzo del Te was zeer uitvoerig. Hij noteerde dat Giulio Romano ook als 

architect/bouwmeester actief was en beschreef de decoratie van met name de twee beroemste 

zalen. In de “Camera di Amore e Psiche” noemde hij onder meer de plafondschildering van 

het Huwelijk van Amor en Psyche, waarin de figuren sterk in het verkort waren weergegeven. 

Hij noteerde ook dat de andere voorstellingen van Psyche werden gekopieerd door Battista 

Franco en vervolgens in prent waren gebracht. Hij week vervolgens van Vasari af met de 

toevoeging dat deze werken niet van Rafael waren, zoals men volgens hem in de Nederlanden 
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wel dacht (afb. 53).819 Hoezeer hij prenten serieus nam voor het informeren van zijn lezers 

bleek ook daarna, bij de bespreking van de voorstelling met Silenus. Die werd uitvoerig 

behandeld, omdat hiervan geen prent bij hem bekend was. Voor de andere scènes in de zaal 

was dat niet noodzakelijk omdat deze dus juist wel in prent waren verschenen: 

 

“D’Historien van Psiche laet ick te vertellen, om datmen den sin siet in Print, als 

verhaelt is.”820 

 

Hierna volgde de uitvoerige bespreking van de decoraties in de “Camera delle Aquile”, de 

loggia en de beroemde “Sala dei Giganti”, waarbij eventuele prenten niet meer genoemd 

werden.821 Wanneer Vasari verwees naar een prent van een voorstelling, dan vond Van 

Mander het hier niet meer nodig die voorstelling nader te omschrijven. De vermelding van de 

prent vormde de aanleiding om de tekst in te korten. 

 

 
53. Battista Franco naar Giulio Romano, Huwelijk van Psyche en Amor, 1530-1560, gravure, Londen, British 

Museum. 

                                                 
819 Van Mander 1604, 137r41-137v01: “… welcke inventien van Iulio ghecopieert zijn geweest van Baptista 

Franco Venetiaen, en quamen daer nae uyt in Print, die wy in onse Nederlanden meenen van Raphael te wesen 

(acht ick) …”.  
820 Van Mander 1604, 137v11-12. Over de voorstelling met Silenus: “…doch hebben naegelaten eenige dingen 

als daer Silenus …”; Van Mander 1604, 137v01-11. 
821 Van Mander 1604, 137v12-138r10. Pas in de loop van de zeventiende eeuw werden delen van deze decoraties 

in prent gebracht; Massari 1993. 
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Ook al had hij voor zijn lezers de scheiding tussen het werk van Rafael en Giulio Romano in 

het geval van het Palazzo del Te willen verduidelijken, dat nam niet weg dat hij Giulio’s rol 

als medewerker en erfgenaam van Rafael breed wilde uitmeten, zowel in de biografie van de 

kunstenaar zelf als in de levens van anderen.822 Wat in het leven van Giulio Romano zelf aan 

de orde kwam was onder meer hoe de kunstenaar door Rafael was onderwezen in de 

architectuur:  

 

“Hy leerde van Raphael, die hem minnelijck onderwees, alle de swaerste dinghen, die de 

Conste belanghen, des hy oock een goet Architect is geworden.”823 

 

Een opsomming van die aan de architectuur gerelateerde werkzaamheden nam Van 

Mander niet over, maar wel wilde hij Giulio Romano vanwege diens bouwkundige 

expertise ook presenteren als bruikbaar voorbeeld voor het schilderen van architectuur.824 

Het waren weer prenten die wat dat aanging als leermiddelen werden gepresenteerd. Op 

eigen gelegenheid voegde hij aan de tekst toe dat veel van Giulio Romano’s werk in druk 

verscheen en dat die prenten met name met betrekking tot het weergeven van 

architectuur, maar ook op andere terreinen, leerzame voorbeelden boden.825 Al met al was 

Van Mander vooral geïnteresseerd in schilders die ook actief waren in het ontwerpen en 

vervaardigen van prenten en in de manier waarop prenten de schilderkunst konden 

ondersteunen.  

Bij Vasari volgde op het leven van Marcantonio nog Sebastiano del Piombo en Perino 

del Vaga als de laatste kunstenaars van de parte seconda. Ook deze schilders zou Karel 

van Mander opnemen. Sebastiano del Piombo was eerder samen met Titiaan genoemd als 

leerling van Giorgione. Hij gold als een vernieuwer van de schilderkunst en zou al alleen 

daarom een plaats in de Italiaanse Levens verwerven. Daarnaast was hij als leerling van 

Giorgione in zijn verfbehandeling bovendien nog “… assai morbido …”, iets dat werd 

vertaald als poeselich.826 Dat Van Mander weer veel interesse had voor die zachte, 

verdreven manier van schilderen, bleek ook hier uit zijn bewerking van de tekst. Het werk 

dat Sebastiano voor de San Pietro in Montorio vervaardigde, was wat te hard uitgevoerd 

                                                 
822 “Hier zijn oock vervolgens alle d'ander Historien van Psiche: welcke inventien van Iulio ghecopieert zijn 

geweest van Baptista Franco Venetiaen, en quamen daer nae uyt in Print, die wy in onse Nederlanden meenen 

van Raphael te wesen (acht ick) …”; Van Mander 1604, 137v45-137v01. 
823 Van Mander 1604, 136v33-35. 
824 Vasari 1568, II, p. 325, r. 21-26. 
825 Van Mander 1604, 138r16-21. 
826 Van Mander 1604, 138r40-41; Vasari 1568, II, p. 340, r. 44-45. 
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en werd niet opgenomen.827 Ook uit zijn bewerking van het leven van Perino bleek 

dezelfde aandacht voor verfbehandeling. Hij benadrukte graag dat Perino gewend was om 

huid heel “... vleeschachtich …” en “... poeselachtich …” te schilderen, zoals in een 

opdracht voor de monniken van de San Marcello al Corso. Die kwaliteit werd in de zin 

naar voren gehaald, zodat het als eerste aandacht kreeg voordat andere kenmerken aan de 

orde kwamen.828 Diezelfde interesse voor verfbehandeling bleek ook uit de manier 

waarop ze verderop werd omschreven als “… seer levende en vleeschachtigh …”, iets dat 

was afgeleid van Vasari’s “… che veramente son di carne vivissimi.”829 Letterlijk 

vertaald waren het dus levendige vlees- of huidpartijen, maar Van Mander trok die 

begrippen uit elkaar. Weer werd vleeschachtig door hem gebruik als een op zichzelf 

staand begrip, dat verband hield met de manier waarop verf en kleur waren toegepast. In 

dat verband is ook zijn waarschuwing tegen het gebruik van lampzwart in schaduwen 

interessant, hetgeen een te groot nadonkerend effect zou hebben waardoor bijvoorbeeld 

huidpartijen te hard zouden uitkomen.830 

Met deze twee levens liep de bewerking van de tweede band van de Vite ten einde. De 

overige kunstenaars van de parte terza – van Domenico Beccafumi tot aan Vasari’s eigen 

biografie – werden in de derde en laatste band van de Vite worden besproken en daarmee zou 

Van Mander de Italiaanse Levens vervolgen. In zijn bewerking tot en met Perino del Vaga 

hadden de thema’s die al in de vroege levens waren ingezet een duidelijk vervolg gekregen. 

Ook in de levens die nu nog volgden bleef hij onverminderd geïnteresseerd in het geven van 

voorbeelden van alle deelen der Consten en in het presenteren van moraliserende voorbeelden 

van goed gedrag. Toch bleef niet alles bij het oude. Waar de Vite werden afgesloten met de 

biografie van Giorgio Vasari, daar zou Karel van Mander de reeks nog even voortzetten. Met 

behulp van de Vite en van andere bronnen zou hij enkele kunstenaars in een nieuw eigen 

hoofdstuk bespreken.  

 

 

                                                 
827 Vgl. Vasari 1568, II, p. 341, r. 41- 46. 
828 Van Mander 1604, 139v35-36; vgl. Vasari 1568, II, p. 355, r. 14-16. 
829 Van Mander 1604, 140r24; vgl. Vasari 1568, II, p. 360, r. 08. 
830 Van Mander 1604, 49v38a-40d. 
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54. Cornelis Cort naar Titiaan, De Heilige Hieronymus in een landschap, afgezet (1579) door Georg Mack, 

1566, handgekleurde gravure, Londen, British Museum. 
 

 

 

 

 



 - 241 - 

4 
 

De bewerking nagenoeg voltooid: het tweede deel van de parte 

terza van de Vite 
 

 

 

Met het bewerken van de tekst was Karel van Mander nu bij de derde en laatste band van de 

Vite aangekomen. Die besloeg het leven van Domenico Beccafumi tot en met het leven van 

Giorgio Vasari, de biografie die zo passend het sluitstuk van Vasari’s onderneming had 

gevormd. Verschillende levensbeschrijvingen uit dit laatste deel van de parte terza werden in 

de Italiaanse Levens opgenomen, maar Karel van Mander ging nog verder. Na het opdrogen 

van de Vite als bron zou hij de Italiaanse Levens voortzetten met de bespreking van een kleine 

veertig kunstenaars die niet in de Vite voorkwamen of daar slechts zijdelings enige aandacht 

hadden gekregen. Het betrof meesters die Vasari niet had kunnen behandelen omdat ze 

werkzaam waren geweest na het verschijnen van de tweede editie van de Vite in 1568, danwel 

kunstenaars die actief waren na Vasari’s overlijden op 27 juni 1574.831 Die laatste levens 

staan in het volgende hoofdstuk centraal, wanneer met name gekeken zal worden naar de 

wijze waarop het materiaal dat niet aan Vasari werd ontleend in de tekst werd geïntegreerd. 

Nu moet eerst besproken worden hoe Van Mander het grootste deel van die levens uit de 

laatste band omwerkte, van Domenico Beccafumi tot en met Jacopo Tintoretto. In grote lijnen 

zou hij dezelfde bewerkingstechniek voortzetten als tot nog toe werd vastgesteld, maar met 

één belangrijke verandering. Geselecteerde negatieve voorbeelden werden nu regelmatiger in 

de tekst opgenomen en slecht gedrag of – in mindere mate – het verkeerd toepassen van 

deelen der Consten, zou nadrukkelijk onder de aandacht van de lezer worden gebracht. Toch 

bleef de grote lijn van zijn boodschap goed herkenbaar. Waar negatieve voorbeelden in de 

tekst werden opgenomen, dan gebeurde dat weloverwogen, voorzien van een toelichting en 

marginale noten. Dit maakte dat ook de levens van Domenico Beccafumi tot en met Jacopo 

Tintoretto het niveau van de enkelvoudige levensbeschrijving konden overstijgen. Ook zij 

vertelden tevens dat andere verhaal over de voortschrijdende ontwikkeling van de 

                                                 
831 Vasari nam in de Vite gegevens op tot 1567, zoals de titel ook aangeeft: “Le Vite de’più eccellenti pittori, 

scultori, e architettori (…) con le ritratti loro et con l’aggiunta delle Vite de’ vivi, et de’ morti, Dall’anno 1550 

infino al 1567.” Aan het einde van Vasari’s eigen biografie is te lezen: Fine della Vita di Giorgio Vasari, Pittore 

e architetto Aretino: Die 25. Augusti 1567; Vasari 1568, III, p. 1011.   
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schilderkunst door de voortdurende vernieuwing van het vak, een relaas waarin voorbeelden 

van deelen der Consten en navolgenswaardig gedrag een vooraanstaande rol speelden. 

Wederom zullen de levens besproken worden aan de hand van die verschillende deelen der 

Consten die er dominant in figureerden. Allereerst moeten echter weer enkele algemene 

kenmerken van dit deel van de tekst beschreven worden, om ook hier een vollediger indruk te 

geven van Karel van Manders intenties en van de achtergrond waartegen bovengenoemde 

gebeurtenissen zich voltrokken. 

 

Keuze uit de Vite 

Giorgio Vasari had het tweede deel van de parte terza geopend met een kort voorwoord aan 

de beoefenaars van de verschillende kunsten, een toelichting op de tweede editie van de Vite, 

enkele registers en de brief van de humanist G.B. Adriani over antieke kunstenaars.832 Van 

Mander liet wederom al Vasari’s voorwerk achterwege en ging direkt over tot het behandelen 

van de artistieke biografieën van geselecteerde kunstenaars. In grote lijnen waren het in de 

eerste plaats weer de levens van beeldhouwers en architecten die afvielen. Dit viel te 

verwachten, tot nog toe waren het steeds de biografieën van niet-schilders geweest die Van 

Mander oversloeg. Afwijkend was echter dat hij nu verschillende keren van die vaste 

gewoonte zou afstappen om uitvoerig enkele levens van beeldhouwers te bespreken, te weten 

Baccio Bandinelli en diens leermeester Giovanni Francesco Rustici. Bovendien zou hij ook in 

de levens van een aantal kunstenaars in ruime mate aandacht schenken aan beeldhouwkunst. 

In de biografie van het multi-talent Michelangelo werd niet alleen diens sculptuur uitvoerig 

behandeld. Van Mander betoogde ook dat het betreurenswaardig was dat Michelangelo zich 

van het beeldhouwen had laten afhouden door zich ook nog eens met architectuur te 

bemoeien: 

 

 “In't overleggen van zijn leven, dunckt my jammer en beclaeghklijck, dat hy soo veel tijts 

most verliesen met dingen, die hem van het Beeldtsnijden af voerden, bysonder met te doen 

graven Marberen, en met Fortificatien, en t'Bouwmeesterschap te bedienen van de 

Fabrijcke, daer hy 17. Iaer veel moeyte mede hadde, en van ander Bouwlieden benijdt 

wesende, op veel manieren, en seer ghequelt worde: Want hadde hy zijnen tijdt in snijden 

oft schilderen mogen gebruycken, men hadde veel meer wonders ghesien. Doch heeft soo 

veel ghedaen, dat men acht, dat hy alle die voor hem zijn gheweest, heeft in perfectie van 

Menschen beelden overtroffen …”.833 

                                                 
832 Deze brief gebruikte Van Mander voor de antieke Levens; Miedema 1977, p. 7. 
833 Van Mander 1604, 172v39-47. 
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Ook in het leven van Francesco Primaticcio speelde sculptuur een belangrijke rol. Niet zozeer 

omdat deze kunstenaar dat vak zelf beoefende – verder dan het uitvoeren van stucco reliëfs 

kwam hij niet – als wel omdat hij in opdracht van de Franse koning grote hoeveelheden 

antiquiteiten naar Frankrijk wist te verschepen.834 Het enthousiasme waarmee Van Mander in 

al die gevallen beeldhouwkunst beschreef, suggereert dat daarvoor een goede reden was. Hij 

meende inderdaad zoals verderop duidelijk zal worden, dat sculptuur van direkt belang kon 

zijn voor de schilderkunst. Dat was waarschijnlijk de aanleiding om van de tot dan toe 

gevolgde bewerkingstechniek af te stappen en toch enkele beeldhouwers op te nemen. 

 De architectuur stond over het algemeen te ver van de schilderkunst af om een eigen 

plaats te verdienen in het Schilder-boeck, behalve waar het de uitbeelding van architectuur 

betrof. Toch liet Van Mander niet na om elders in het leven van Michelangelo zijn duidelijke 

mening over sommige architectuuruitingen te ventileren. In een niet aan de Vite ontleende 

passage bleek hij buitengewoon kritisch over de bouwkunst die op dat moment, zogenaamd in 

navolging van Michelangelo’s vernieuwende architectuur, in de Nederlanden werd beoefend:  

 

“In der Architecture, beneffens den ouden ghemeenen wegh der Antijcken en Vitruvij, heeft 

hy ander nieu ordenen opgebrocht, van Cornicen, Capitelen, Basen, Tabernakelen, 

Sepultueren, en ander cieraten, waerom alle naevolgende Architecten hem te dancken 

hebben, dat hy hun van d'oude banden en stricken verlost heeft, en ruymen toom, en verlof 

gegheven, van yet beneffens d'Antijcken te versieren: Doch om de waerheyt te segghen, is 

desen toom so ruym, en dit verlof by onse Nederlanders so misbruyckt, dat metter tijdt in de 

Metselrije een groote Ketterije onder hun ghecomen is, met eenen hoop raserije van 

cieraten, en brekinghe der Pilasters in't midden, en op de Pedestalen voeghende hun 

aenghewende grove puncten van Diamanten, en derghelijcke lammicheyt, seer walghelijck 

om aen te sien.”835 

 

Michelangelo wist de klassieke architectuur te vernieuwen, maar door sommigen was dit 

opgevat als een vrijbrief om van de antieke norm af te wijken. De mate van Van Manders 

verontwaardiging doet vermoeden dat hier meer op het spel stond dan Michelangelo’s 

reputatie als architect. Wellicht dat hij zijn waarschuwing zo krachtig verwoordde, omdat 

foutieve navolging in de architectuur indirekt toch gevolgen kon hebben voor de 

                                                 
834 Van Mander 1604, 173v35-174r08. 
835 Van Mander 1604, 168v17-27, vanaf  r. 22 gaan Van Manders woorden niet terug op de Vite. 
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schilderkunst.836 Verkeerde voorbeelden konden gemakkelijk doordringen tot het repertoire 

van geschilderde architectuur – Karel van Mander rekende dit tot de zwaardere onderdelen 

van het schildervak – en daar ten onrechte voor Italiaans doorgaan. In die zin was zijn 

waarschuwing tegen “… derghelijcke lammicheyt  …” ook voor schilders relevant. 

Bovendien viel er nog een andere lijn te trekken naar de schilderkunst en met name naar 

schilders zoals Frans Badens of Hendrick Goltzius. In zekere zin werkten zij eveneens in een 

“… ruymen toom …” naar Italiaanse voorbeelden. In tegenstelling tot hun collega’s in de 

bouwkunst bleven zij echter wel binnen de grenzen van het geoorloofde. Juist door een goede 

interpretatie van de Italiaanse praktijk wisten ze de bestaande schilderkunst in de Nederlanden 

met nieuwe inzichten te verrijken. 

 Naast het afvallen van de biografieën van architecten en beeldhouwers, was er meer dat 

Van Mander niet uit de Vite opnam. Eerder bleek dat levens die overwegend negatief uit te 

leggen zaken bevatten – slechte karaktereigenschappen, een gebrekkig talent en een 

geleidelijke achteruitgang van het werk – over het algemeen niet werden geselecteerd. 

Biografieën met een leerzame mix van negatieve en positieve punten, werden wel geschikt 

geacht voor de Italiaanse Levens, al hadden de geoorloofde negatieve voorbeelden altijd zo 

min mogelijk direkt betrekking op de artistieke productie van een kunstenaar of op diens 

opleiding. In grote lijnen werd dit patroon hier voortgezet. Een verwerpelijke moraal woog 

waarschijnlijk mee bij het afvallen van een schilder als Giovanni Antonio Lappoli, volgens 

Vasari een navolger van verschillende beroemde meesters met slechts versnipperde aandacht 

voor de schilderkunst. Lappoli moest achteraf de consequenties dragen van een jeugd waarin 

hij niet hard genoeg had gewerkt en daarmee was hij nauwelijks een aansprekend voorbeeld 

voor anderen.837 Ook Lappoli’s leerling, Bartholomeo Torre, werd door Van Mander 

genegeerd. Hij was een onordelijke viezerik, die losse ledematen in huis liet rondzwerven en 

om die reden was weggestuurd door zijn eerdere meester Giulio Clovio.838 Giuliano 

Bugiardini was een weinig getalenteerde schilder die, in tegenstelling tot zijn beroemde 

vriend Michelangelo, over buitengewoon weinig zelfkritiek beschikte en altijd zeer tevreden 

was met zijn eigen slechte werk.839 Cristofano Gherardi verkwanselde het weinige talent dat 

hij had door het leger in te gaan.840 Het leven van Il Sodoma bood een uitgesproken negatief 

                                                 
836 Op welke architecten hij hier doelde wordt niet vermeld, maar mogelijk was zijn kritiek onder meer gericht 

op Hendrick de Keyser. Over diens vernieuwende gebruik van Michelangelo’s beeldtaal; Ottenheym et.al 2008, 

pp. 38-42. 
837 Vasari 1568, III, pp. 381-387. 
838 Vasari 1568, III, pp. 386-387. 
839 Vasari 1568, III, pp. 453-457. 
840 Vasari 1568, III, pp. 458-473. 



 - 245 - 

voorbeeld en niet alleen vanwege de bijnaam van de kunstenaar en de bijbehorende anekdotes 

over diens vermeende sexuele voorkeur. Volgens Vasari was Sodoma lui, studeerde hij te 

weinig en was hij een slecht schilder. Van Mander nam het leven niet op, maar voegde wel 

een passage eruit toe aan de biografie van Beccafumi.841 Overigens werd daarbij de bijnaam 

nog steeds genegeerd en zou hij alleen als “… Ioan Antonio van Verzelli …” ter sprake 

komen.842 Bij het afwijzen van andere kunstenaars wogen redenen van artisticiteit zwaarder. 

Niccolò Soggi, een leerling van Perugino, die werkte naar met draperieën en nat perkament 

bekleedde klei- en wasmodellen, viel waarschijnlijk af op artistieke gronden. Die werkwijze 

leverde volgens Vasari werken op die droog, overwerkt en onaangenaam waren om naar te 

kijken.843 Girolamo Genga hield zich vooral bezig met toegepaste kunst.844 Bastiano da 

Sangallo vervaardigde vooral decors, bezat geen eigen inventie en kopieerde meestal het werk 

van anderen.845 Davide, Benedetto en Ridolfo Ghirlandaio, de minder getalenteerde broers en 

het neefje van de beroemde Domenico Ghirlandaio, toonden hoe familieleden er niet 

noodzakelijk dezelfde standaard op na hielden en ook zij vielen af.846 

Toch zou Van Mander nu ook verschillende levens opnemen waarin ongewenst gedrag 

en/of gebrekkige artisticiteit een grote rol speelden, terwijl dit niet meer in ruime mate werd 

gecompenseerd door positieve voorbeelden. Bovendien werden in verschillende gevallen 

dergelijke negatieve voorbeelden zelfs nadrukkelijker in de tekst geïncorporeerd. Aangezien 

de lezer door middel van marginale noten, korte inleidingen en andere aanvullingen juist op 

deze negatieve eigenschappen werd geattendeerd, was hier zeker geen sprake van minder alert 

selecteren. Het voornaamste voorbeeld van dit afwijkende patroon was de biografie van 

Jacopo Pontormo. Van Mander wilde het in eerste instantie niet opnemen, omdat de schilder 

een “… slecht gheselle …” was, zoals hij noteerde in het leven van Francesco Salviati. In 

                                                 
841 Daarin werd ingegaan op Sodoma’s interesse voor het weergeven van natuurlijkheid. Dit viel overigens niet 

te rijmen met Sodoma’s manier van schilderden, door Vasari omschreven als een “… maniera di colorito 

acceso.” 
842 Dat kuisen van de tekst gebeurde elders ook. In het leven van Giovanni da Udine was bij Vasari sprake van 

een afbeelding van Priapus. Van Mander was veel minder expliciet, noemt wel dat er een canwoerde en een 

opengebarsten vijg in de voorstelling te zien zijn en geeft aan dat het een voorbeeld is van een geestigheid van 

Giovanni da Udine: “… een boeverije die daer breeder te sien is, als ick begheer te vertellen.”; Van Mander 

1604, 145r03-14; vgl. Vasari 1568, III, p. 580, r. 46 – p. 581, r. 20. 
843 Vasari 1568, III, pp. 387-393. 
844 Vasari 1568, III, pp. 503-512. 
845 Vasari 1568, III, pp. 536-547. 
846 Vasari 1568, III, pp. 569-575. 
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tweede instantie bedacht hij zich echter, zoals hij zelf schreef “… om oorsaac …”, en werd 

het leven alsnog toegevoegd.847  

 

 

55. Albrecht Dürer, Christus in de hof van Getsemane in de serie de Grote Passie, ca. 1497-1500, houtsnede, 

Amsterdam, Rijksmuseum. 

 

De biografie van Pontormo opende als een succesverhaal. In een nieuwe inleiding 

introduceerde Van Mander de jonge schilder als een talentvol kunstenaar zoals er, in het 

bijzonder in Florence, wel meer waren ten tijde van Michelangelo.848 Zowel Rafael als 

Michelangelo voorspelden Pontormo een grote toekomst. Diverse voorbeelden illustreerden 

dat hij ook tot veel in staat bleek op het gebied van verfbehandeling, kleurgebruik en in de 

                                                 
847 De overbodig geworden opmerking bleef achter in het leven van Salviati en werd in de appendix rechtgezet; 

Van Mander 1604, 157v44-46; Van Mander 1604, 301r: “Hier staet, dat ick t'leven van Iacob Puntormo niet 

beschrijven soude: doch heb my om oorsaec bedacht, en versuymt dit uyt te doen.” 
848 Van Mander 1604, 145v11-16. 
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verbeelding van schoonheid en levendigheid van figuren.849 Op tweederde van de biografie 

sloeg de positieve toon echter om en vanaf dat moment werden negatieve voorbeelden zeer 

nadrukkelijk neergezet. Het waren geen kleinigheden die Van Mander noemde. Alle negatieve 

karakteristieken hadden in hoofdzaak betrekking op Pontormo’s artistieke productie. In de 

Medici-villa van Poggio a Caiano deed de schilder veel moeite om anderen te overtreffen, 

terwijl de draperieën in zijn voorstellingen teveel vouwen bezaten en domweg niet 

deugden.850 Voor de fresco’s in het Certosa di Galuzzo maakte Pontormo gebruik van prenten 

van Dürer (afb. 55). Terwijl hij eerder voor zijn Visitatie in de Santissima Annunziata nog 

werd geprezen om de manier waarop hij de huidtinten van jonge en oude figuren “… wonder 

poeseligh en vleeschachtich …” uitvoerde, veranderde hij onder invloed van dat prentgebruik 

zijn manier van werken van “… soet in hardt …”.851 Op dit artistieke dieptepunt in 

Pontormo’s biografie werd de lezer met een marginale noot geattendeerd: 

 

“Puntormo verandert sijn handelinge, maer verbetertse niet.”852  

 

Evenals Vasari verweet Van Mander de schilder dat hij zich geen rekenschap had gegeven 

van het feit dat Nederlanders en Duitsers juist naar Italië kwamen om de correcte manier van 

werken aan te leren. Had hij aan Dürers prenten alleen die deelen ontleend die bruikbaar 

waren, dan was er niets aan de hand geweest. De kunstenaar had zich moeten bezinnen, maar 

toen hij dat uiteindelijk deed keerde hij slechts ten dele terug naar zijn vroegere manier van 

werken.853 Vanaf dat moment zou Van Mander alle negatieve voorbeelden die dit leven bezat 

breed uitmeten. Het altaarstuk voor de Santa Felicità was niet goed uitgevoerd, omdat 

schaduwen en halftinten nagenoeg ontbraken en “… hooghsel noch diepsel …” konden 

worden onderscheiden (afb. 56).854 Elders bezaten Pontormo’s figuren slechte proporties. De 

schilder ontwierp tapijten waarover opdrachtgevers ontevreden waren en had last van een 

remmend perfectionisme dat er voor zorgde dat hij zich aan de gezonde wedijver tussen 

schilders onttrok en liever in langdurige afzondering werkte. Verder keek hij teveel naar 

                                                 
849 Van Mander 1604, 145v24-28; 146r15-23; Van Mander 145v: “Raphaels voorsegh over Puntormo.”; Van 

Mander 146r: “Buonarotti voorsegh over Puntormo.” 
850 Interessant is dat Van Mander zich hier nu juist richtte op het opnemen van die negatieve kenmerken. Vasari 

had nog toegevoegd dat Pontormo kritisch was op zijn eigen werk voor Poggio a Caiano en veel vernietigde van 

wat hij maakte, juist omdat hij het zo goed wou doen; Van Mander 1604, 147r45-147v01; vgl. Vasari 1568, III, 

pp. 483, r. 34 – 484, r. 6.  
851 Van Mander 1604, 147r17-23; 147v01-07. 
852 Van Mander 1604, 147v. 
853 Van Mander 1604, 147v03-11. 
854 Van Mander 1604, 147v11-14. 
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kleimodellen, hield hij geen maat en bedierf hij daarmee het talent dat hem van nature was 

gegeven.855 

 

 

56. Jacopo Pontormo, Kruisafname van Christus, ca. 1526-28, olie op paneel, Florence, Santa Felicità. 

 

Kortom, de kritiek was niet gering. Ze nam zelfs zo’n belangrijke plaats in het leven in, dat ze 

de opbouw van de biografie bepaalde en het leven niet werd afgesloten met de dood van de 

kunstenaar, maar met een bespreking van Pontormo’s excentriciteit.856 Van Mander was ook 

zeer kritisch over de manier waarop de schilder zich nadrukkelijk afkeerde van de 

stimulerende werking van opdrachtverlening. Pontormo wilde de status van zijn 

opdrachtgevers niet op zichzelf en zijn kunst af laten stralen en negeerde opzettelijk het 

gebruikelijke patroon van dienst en wederdienst. Goed betaalde opdrachten voor 

vooraanstaande heren voerde hij niet uit, terwijl hij wel voor veel minder geld voor “… 

                                                 
855 Van Mander 1604, 147v41-148r24. Over dat laatste punt nam Van Mander een marginale noot op: Van 

Mander 1604, 148r: “Schilders sijn oock onderworpen in hun dinghen dwalingen en ghebreken, door vreckheyt 

der Natueren, oft anders.” 
856 Van Mander 1604, 148r26-148v06. 
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slechte gemeen luyden …” wilde werken.857 Dit stond lijnrecht tegenover hetgeen Van 

Mander nastreefde voor schilders en de schilderkunst. 

Niet alleen bij Pontormo kregen negatief uit te leggen eigenschappen nadrukkelijker de 

aandacht.858 Ook in het leven van Francesco Salviati speelde het karakter van de kunstenaar 

op. Salviati was melancholisch, zeurde over zijn loon, was wantrouwend en verpestte met zijn 

slechte humeur de relatie met opdrachtgevers, terwijl de adelijke Salviati’s hem juist in hun 

maeghschap hadden opgenomen en het hem zelfs was toegestaan de naam van deze familie te 

voeren. Explicieter dan Vasari dat deed, maakte Van Mander door de toevoeging van 

marginale noten duidelijk hoe slecht het was om onvriendelijk en onbeleefd te zijn en hoe 

Salviati’s hoogmoed vijandigheid opriep.859 In de inleiding voor het daarop volgende leven 

van Daniele da Volterra verklaarde Van Mander dat een schilder die geen vanzelfsprekend 

talent bezat en daarbij geen goede opleiding had gekregen, het zelden zou redden als 

zelfstandig meester. Hoewel Daniele da Volterra als uitzondering op die regel werd 

gepresenteerd, was Van Manders negatieve beschrijving van het vroege werk van de 

kunstenaar vrij uitzonderlijk: 

 

“Waerom in zijn eerste wercken tot Volterra, men siet grooten arbeydt, maer cleen gratie, 

vrolijckheyt en inventie, als ghedaen van eenen die swaermoedich is, met groote quellinghe, 

maer met veel patientie en langen tijdt.”860 

 

Helemaal goed kwam het daarna toch niet en verderop in het leven zou een marginale noot 

nog wijzen op het negatieve gevolg van de kunstenaars trage manier van werken.861 Eenmaal 

in Rome voerde Daniele met redelijk succes enkele opdrachten uit, maar over zijn werk in de 

Sala Regia nam Van Mander geheel tegen zijn gewoonte in op dat volgens sommige critici de 

wezenlijke onderdelen ervan Daniele’s artistieke achteruitgang toonden:  

 

                                                 
857 Van Mander 1604, 147v 27-39. 
858 Een ander voorbeeld staat in het leven van Beccafumi. Daar zou Van Mander met een marginale noot wijzen 

op een voorbeeld dat zeker geen navolging verdiende, namelijk het feit dat Beccafumi de gezichten van zijn 

figuren te weinig gratie meegaf; Van Mander 1604, 143v: “Gracelijckheyt in den tronien, een goet deel in de 

Schilder-const.” 
859 Van Mander 1604, 157v: “Exempel, hoe quaet het is, niet vriendlijck en beleeft te wesen.”; Van Mander 

1604, 157v: “Hoochmoedt verweckt vyantschap.“; Van Mander 1604, 157v09-25; Van Mander 1604, 158v16-

26. Toch vond Van Mander ook hier ruimte voor een eigen verbetering van het beeld van de kunstenaar: Salviati 

werd geprezen door ene Tasso, die nooit iets mooi vond. Volgens Vasari was deze Tasso een houtsnijder, maar 

Van Mander maakte van de man een schilder waarmee diens autoriteit vanzelfsprekend toenam; Van Mander 

157r19-23; vgl. Vasari 1568, III, p. 663, r. 18-29. 
860 Van Mander 1604, 159r22-25. 
861 Van Mander 1604, 159v: “Een dingen dat met moeyte langhsaem is gedaen, staet veeltijts onbehaeghlijck 

voor den aenschouwers.”; vgl. Vasari 1568, III, p. 679, r. 14-18. 
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“Hier wort de stucco ontdeckt, en seer gepresen: maer niet soo seer twee geschilderde 

Coningen, die so goet werck niet en waren als tot Trinita, soo datter gheseyt worde, dat hy te 

rugghe gegaen was.”862 

 

Aan de biografie van Taddeo Zuccaro die daarop volgde zou Van Mander nog een inleiding 

toevoegen, waarin nogmaals uitvoerig werd gereflecteerd op de ongelukkig verlopen 

loopbaan van Daniele da Volterra. De kunstenaar werd daar omschreven als iemand die door 

hard werken was opgeklommen en die – zoals een met kracht omhoog geschoten pijl met 

dezelfde vaart weer terugviel op aarde – dat bereikte niveau niet kon vasthouden. Daarom zou 

Daniele zijn aandacht hebben verlegd van de schilderkunst naar de beeldhouwkunst. De reden 

om dit nog eens te herhalen was ongetwijfeld dat hiermee een duidelijk verband werd gelegd 

tussen de twee levens, door het contrast dat het opleverde met de levensloop van Taddeo 

Zuccaro. Taddeo was wel voor de kunst geboren en tegen de achtergrond van Daniele’s zware 

manier van werken en diens artistieke “werdegang”, stak het positieve voorbeeld van Taddeo 

des te duidelijker af. 863 Ook dit maakte duidelijk dat Van Mander geselecteerde negatieve 

voorbeelden bewust opnam. Hij deed geen uitspraken over zijn redenen voor die veranderde 

bewerkingstechniek, maar het bewust selecteren van negatieve voorbeelden, het gebruik van 

nieuwe passages en marginale noten die lezers erop attendeerden en de afgewogen wijze 

waarop dergelijke voorbeelden tegen expliciet positieve exempla werden afgezet, suggereren 

dat het Van Manders intentie was goede voorbeelden nog beter te doen uitkomen door daar 

selectief negatieve voorbeelden naast te zetten.  

Opvallend aan Van Manders bewerkingstechniek was ook dat hij gaandeweg meer ging 

schuiven met de volgorde van de biografieën. Het leven van Jacopo Pontormo was dus in 

eerste instantie helemaal overgeslagen en vervolgens alsnog ingevoegd na de biografie van 

Giovanni da Udine. Baccio Bandinelli werd besproken na het leven van diens leermeester 

Giovan Francesco Rustici. Het resultaat hiervan was dat Giovanni da Udine direkt na 

Beccafumi werd besproken, iets dat inhoudelijk zinnig was aangezien beiden het werken in 

zwart-wit beheersten en goed waren in het weergeven van natuurlijkheid. Het leven van 

Pontormo vond een nieuwe samenhang met de daarop volgende levens van Rustici en 

Bandinelli. Dit waren levens waarin andere disciplines centraal stonden, disciplines die 

overigens wel nuttig en vermakelijk waren voor hen die zich met schilderkunst bezig hielden. 

Gezien zijn aandacht voor het verhelderen van de verbanden tussen afzonderlijke biografieën 

                                                 
862 Van Mander 160r07-09. 
863 Van Mander 1604, 160v45-161r07.  
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in bijvoorbeeld nieuwe inleidingen, leek Van Mander bewust te kiezen voor dergelijke 

inhoudelijke clusteringen van levens.864 Steeds vaker kwam het ook voor dat een leven uit de 

Vite grotendeels verviel, terwijl korte of langere passages eruit elders wel opdoken en de basis 

vormden voor een nieuw leven. Hier gebeurde dat bij Jacopo Tintoretto, die in de Vite nog 

een leven deelde met Battista Franco. Het leven van Battista Franco zou Van Mander 

helemaal laten vallen, ondanks het feit dat het hier een Venetiaanse schilder betrof voor wie 

hij een speciale interesse lijkt te hebben gehad. Voor het afvallen van Battista Franco was 

echter een goede reden. Zoals straks nog besproken zal worden was wellicht het feit dat deze 

meester zich vooral op de tekenkunst richtte hiervoor verantwoordelijk. In het volgende, 

laatste hoofdstuk zullen nog andere passages uit dit deel van de Vite aan de orde komen die de 

basis vormden voor nieuwe levens, zoals daar duidelijk zal worden bij Paolo Veronese, 

Federico Zuccaro en Palma Vecchio. Daar zal ook besproken worden welke overwegingen 

leidend waren bij het formeren en indelen van die nieuwe biografieën. 

 

Vernieuwers van de schilderkunst 

Nog steeds hechtte Van Mander veel waarde aan het vermelden van vernieuwers van de 

schilderkunst. Weer kwamen dergelijke vernieuwers minder vaak voor in de Vite, maar waar 

Vasari ze noemde daar werden ze altijd opgenomen. Met veel belangstelling had Van Mander 

in het leven van Domenico Beccafumi de vloer van de dom van Siena beschreven. De in steen 

ingelegde voorstellingen die daar te zien waren, vervaardigde Beccafumi volgens de methode 

die destijds door Duccio was ontwikkeld. Met een marginale noot werden de dertiende-

eeuwse kunstenaar en diens vernieuwing onder de aandacht gebracht: 

 

“Duccio, een Schilder van Siena, vont historien te maken met groote ingheleyde 

steenen.”865 

 

Het leven van Duccio was eerder niet opgenomen, maar vanwege de connectie met 

Beccafumi’s voorstellingen voor de dom van Siena, werd de kunstenaar hier alsnog vermeld. 

Van Mander verontschuldigende zich dat er weinig gegevens over Duccio bekend waren, 

hetgeen onwillekeurig duidelijk maakte dat diens rol als inventor de enige reden was om de 

                                                 
864 De Italiaanse Levens werden waarschijnlijk in delen gedrukt. Het is dus ook mogelijk dat Pontormo wellicht 

niet meer voor Giovanni da Udine kon worden ingevoegd, iets dat meer recht zou hebben gedaan aan Vasari’s 

volgorde. 
865 Van Mander 1604, 143r. 
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oude meester hier te vermelden.866 Interessant was dat Van Mander er liever voor koos de 

oorsprokelijke “vinder” te vermelden en achterwege te laten dat Beccafumi de techniek 

verbeterde door stenen in tussentinten te gebruiken waarmee een groter chiaroscuro werd 

bereikt. De tekst werd zo verder gesimplificeerd, het in zwart-wit werken in steen kreeg een 

duidelijk beginpunt en de oorspronkelijke inventor van die techniek kreeg alle aandacht. 

Overigens was dit in overeenstemming met hetgeen Vasari in het leven van Duccio had 

betoogd: het was de eerste inventor die de meeste aandacht verdiende, zonder zijn initiële 

bijdrage waren er geen verbeteringen en zou het eindresultaat nooit zijn wat het was.867  

 

 

57. Domenico Beccafumi, Apostel, 1535-1540, gravure, Londen, British Museum. 

 

                                                 
866 Van Mander 1604, 143r16-20: “… het plaveytsel van den Dom te Siena van Marberen, gelijck op een nieu 

inventie hadde begonnen een Schilder van Siena, geheeten Duccio, daer men weynich van weet te vertellen, wie 

zijn Ouders waren, en waer oft wanneer hy gestorven is: doch is groote vermaertheyt weerdigh, om so bysonder 

inventie …”. Zijn schilderkunst in “Griekse stijl” gaf Van Mander weinig aanleiding Duccio als schilder verder 

te bespreken; Vasari 1568, I, pp. 203-205. 
867 Vasari 1568, I, p. 203, r. 01-09. 
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Toch werd Beccafumi eveneens als inventief aangemerkt, niet alleen vanwege de manier 

waarop hij Duccio’s inventie verder uitwerkte, maar ook vanwege zijn houtsnedes in 

chiaroscuro – wit en swart – en zijn gravures en etsen die in grafisch opzicht een duidelijk 

verband lieten zien met de domvloer voorstellingen (afb. 57).868 In relatie tot het werken in 

steen werden Beccafumi’s verbeteringen voor het weergeven van chiaroscuro aan zijn 

biografie onthouden, maar waar het zijn grafiek betrof daar zou Van Mander ze wel noemen. 

Als dit iets opleverde dan was het wel dat Beccafumi daarmee in Van Manders 

levensbeschrijving strikter tot het terrein van de schilders ging behoren. Ook in de biografie 

van Giovanni da Udine die op het leven van Beccafumi volgde, werd een vernieuwing 

beschreven, Hier stond het (terug)vinden van de antieke techniek voor het vervaardigen van 

stucchi centraal, waarop de lezer weer met een marginale noot werd geattendeerd:  

 

“Stucco der Antijcken weder ghevonden door Ioan van Vdine.”869 

 

Net als bij Beccafumi wist Giovanni da Udine een oude techniek nieuw leven in te blazen en 

wist hij antieke voorbeelden bovendien ver te overtreffen.870 Tegen het einde van dit leven 

werd nog een ander, ludieker, voorbeeld van Giovanni da Udine’s vernieuwingsdrang 

opgenomen. De schilder werd daar genoemd als de “… inventeur van de gheschilderde Koe 

…”, hetgeen inhield dat hij de bedenker was van het camouflage doek dat met name voor de 

jacht een nuttige toepassing kende. Een beschilderd doek met de vorm en het uiterlijk van een 

vreedzaam herkauwende koe, boodt jagers de mogelijkheid zich verdekt op te stellen en wild 

te schieten.871 Niet bepaald hogere schilderkunst, maar wel een nuttige inventie die bovendien 

treffend illustreerde hoezeer deze Giovanni da Udine in staat was met zijn schilderkunst de 

natuur te bedriegen. Ook Primaticcio werd als vernieuwer beschreven. Hij was de eerste die 

stucco en fresco, en waarschijnlijk de combinatie van die twee, in Frankrijk introduceerde: 

 

                                                 
868 Van Mander 1604, 143v09-11: “Hy wesende seer inventijf, oft versierigh van gheest, sneedt in hout om 

drucken van wit en swart, en op coper met t'graef-ijser verscheyden dingen, en oock gebeten dingen, seer 

bootsige historikens van d.'Alchemia, daer Iuppiter, en ander Goden, Mercurium willen congeleren, en legghen 

hem ghebonden in't forneys oft smilt-kroes, daer Pluto en Vulcanus t'vyer stoken, en meynen dat Mercurius sal 

blijven, maer hy vlieght henen, in roock verdwijnende.” 
869 Van Mander 1604, 144r. 
870 Van Mander 1604, 144r22-144v05. 
871 Van Mander 1604, 145v05-06. 
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“… soo wort gheseyt, dat d'eerste stucco, en schilderije op't nat, in Vranckrijck van 

deghe ghedaen was van Primatuccio, die veel Cameren, Salen, en Logien op deser 

wijse voor den Coningh dede.” 872 

 

Hier was het dus niet de vinding of nieuwe toepassing van de techniek zelf, maar de 

introductie ervan in nieuwe kring, die maakte dat de kunstenaar als vernieuwer moest worden 

aangemerkt. 

 

Opdrachtverlening, artistieke rivaliteit, de eer en status van de kunstenaar 

In het vorige hoofdstuk werd besproken hoe in de loop van de Italiaanse Levens de relatie 

tussen schilders en opdrachtgevers breder werd uitgemeten en artistieke rivaliteit onder 

schilders steeds uitvoeriger werd besproken. Daarbij werd duidelijk dat Vasari ook op dit punt 

ruime aandacht schonk aan zowel positieve als negatieve voorbeelden, terwijl Van Mander 

hoofdzakelijk aandacht had voor de positieve effecten van opdrachtverlening en rivaliteit. 

Karel van Mander bleef bevestigend materiaal uit de Vite selecteren, maar ook op dit punt 

zette de neiging naar het opnemen van een grotere diversiteit aan voorbeelden zich door. 

Geselecteerde negatieve voorbeelden zorgden er weer voor dat exempla van de stuwende 

kracht van opdrachtverlening en beschaafde artisitieke rivaliteit in een sterker licht kwamen te 

staan. Die positieve voorbeelden lagen stevig verankerd in de tekst. Ze waren om te beginnen 

in de voorrede op de Italiaanse Levens aan de orde gekomen, waar Van Mander schetste hoe 

de schilderkunst geleidelijk tot nieuwe ontwikkeling was gekomen, nadat ze na de klassieke 

oudheid in verval was geraakt. Hij had daar de christelijke oorsprong van die wedergeboorte 

beschreven, waarbij het keerpunt was komen te liggen bij het moment dat de schilderkunst 

een functie kreeg in de kerkelijke liturgie. Onder duidelijke verwijzing naar de beeldenstorm 

van 1566, had hij beschreven hoe die sacrale rol van de schilderkunst een punt van onenigheid 

was geweest, immers: 

 

“Somtijden heeft de Schilder-const meenen t'hooft op te heffen, doemense begon in der 

Christen Kercken plaetse te gheven, waerom doch veel twist en woordt-strijdt geweest 

is.”873 

 

Van Mander meende dat dit het moment was dat de schilderkunst aan kracht had 

gewonnen. Al werd het afbeelden van een menselijke figuur in eerste instantie niet in de 

                                                 
872 Van Mander 1604, 173v33-35. 
873 Van Mander 1604, 93r21-23. 
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kerk getolereerd,874 hij had gesignaleerd hoe kunstenaars met elkaar om opdrachten 

gingen wedijveren: 

 

“… doe begin de Const eerst cracht te crijgen, en op te stijgen en elck zijn best te doen wat 

goets daer van te make[n] …”.875 

 

Zo had de schilderkunst zich geleidelijk kunnen verbeteren, waarbij liefhebbers als 

opdrachtgevers van schilderkunst de aangewezen aanjagers van die ontwikkeling waren: 

 

“… nochtans is wel te vermoede[n], dat de Const doe al noch wat slechts was: want sy (soo 

d'ervarentheyt wel leert) al veel tijts behoeft om door lange oeffeninge op re [= te] comen, 

en daerenboven rijcke liefhebbers, die den Constenaers nae loon en eere doen trachten.”876 

 

Het aantrekkelijke mechanisme van opdrachtverlening, artistieke rivaliteit en een daaruit 

voortkomende graduele ontwikkeling van de schilderkunst, werd op die manier historisch 

gefundeerd en met betrekking tot de post-klassieke periode besproken. Het was bovendien een 

thema dat op talloze manieren in de levens opdook, zoals eerder bijvoorbeeld in de inleiding 

op het leven van Ghirlandaio. Daar had Van Mander in aanvulling op Vasari beschreven hoe 

liefhebbers en schilders gezamenlijk de voortschrijdende ontwikkeling van de schilderkunst in 

gang zetten: 

 

“Alsoo men bevindt, dat de Schilder-const van langer handt is opgheclommen tot der 

volcomenheyt, opghebeurt en verheven door vlijtighe Liefhebbers en oeffenaers der selver 

… ”.877 

 

Zijn opvattingen op dit punt zouden niet drastisch wijzigen, maar toch zou er iets veranderen. 

De mate waarin Karel van Mander voorbeelden introduceerde die het belang van artistieke 

rivaliteit en opdrachtverlening onder de aandacht brachten nam nog steeds toe, maar ook hier 

zaten nu steeds vaker negatieve voorbeelden bij. Een flink deel ervan was overigens weer 

geconcentreerd in de levens van Pontormo en van Bandinelli. Pontormo werkte elf jaar in 

afzondering aan een opdracht. Een marginale noot wees erop dat eenzaamheid de vriendin 

was van de studie, maar duidelijk was ook dat Pontormo daarin te extreem was. Hij onttrok 

zich aan artistieke rivaliteit en kritiek van andere schilders en deed daarmee zichzelf en zijn 

                                                 
874 Van Mander 1604, 93r23-29. 
875 Van Mander 1604, 93r30-31. 
876 Van Mander 1604, 93r31-34. 
877 Van Mander 1604, 105r24-26. 
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werk geen goed.878 Een extreme vorm van artististieke rivaliteit dook op bij Bandinelli, die 

Michelangelo’s karton voor de Slag bij Cascina vernielde en beelden kapot sloeg. Het waren 

uitzonderlijke incidenten die Van Mander uitvoerig besprak en door middel van marginale 

noten onder de aandacht bracht.879 Het vernielen van kunstwerken liet hij tot dusver liever 

ongenoemd, maar mogelijk week hij van die gewoonte af omdat het zulke uitzonderlijke, voor 

de schilderkunst belangrijke modellen, betrof.880 Ook elders zouden steeds vaker uitgesproken 

negatieve voorbeelden op het terrein van artistieke rivaliteit en opdrachtverlening een plaats 

in de tekst krijgen. Bij Francesco Salviati behandelde Van Mander expliciet de kwalijke 

rivaliteit tussen deze kunstenaar en Daniele da Volterra, terwijl ook het leven van Daniele zelf 

de sporen van die vijandschap vertoonde. Hij beschreef hoe Daniele da Volterra vanwege zijn 

werk voor het Franse koningshuis de decoratie van de Sala Regia niet kon voltooien, maar 

desondanks andere schilders die opdracht niet gunde.881 Dit waren gevallen waar het mooie 

mechaniek haperde en opdrachtverlening geen eerlijke artistieke rivaliteit en bloei van de 

schilderkunst tot gevolg had, maar eerder een kwalijke, soms destructieve, artistieke wedijver 

stimuleerde. Dergelijke voorbeelden selecteerde Karel van Mander welbewust en weer waren 

ze niet onwillekeurig, in de vaart van het schrijven, in de tekst terechtgekomen. Ook hier deed 

hij zijn best ze toe te lichten in inleidingen die niet aan de Vite waren ontleend en onder de 

aandacht te brengen met marginale noten. Dit leverde een grotere diversiteit aan voorbeelden 

en sterkere inhoudelijke contrasten op, niet alleen binnen de levens zelf, maar ook tussen de 

levens onderling. Het ging weer om een welbewuste keuze, waardoor voorbeelden van 

gewenst gedrag des te helderder naar voren kwamen. 

Wat positieve en negatieve voorbeelden echter gemeen hadden, was dat 

opdrachtgevers de rol van aanjager van de kunsten toebedeeld kregen, een rol die ze al dan 

niet met succes vervulden. Met name het functioneren van pausen werd wat dat aanging nog 

                                                 
878 Van Mander 1604, 147v47-148r24; 148r43-47; maar ook: 148r: “Eensaemheyt een vriendinne der studien.” 
879 Van Mander 1604, 151r: “Baccio verscheurt den uytnemenden Carton van Michel Agnolo, Anno 1512.”; 

154v: “Baccio wort van den Keyser Ridder gemaeckt, en beschoncken.” 
880 In Vasari’s Vite van Francesco Salviati kwam ter sprake hoe die schilder samen met GiorgioVasari de 

afgebroken arm van Michelangelo’s David wist te redden, toen die door onlusten in 1527 in stukken op de grond 

was geslagen. Dit werd door Van  Mander niet opgenomen; vgl. Vasari 1568, III, p. 627, r. 10-19. In het leven 

van Daniele da Volterra werd wel opgenomen dat de paus het werk van hem en dat van Francesco Salviati in de 

Sala Regia liet afbikken; Van Mander 1604, 160v15-25; vgl. Vasari 1568, III, p. 683, r. 40 – p. 684, r. 10. Over 

Daniele da Volterra’s bijdrage daar had Van Mander eerder al opgenomen dat het in schilderkunstig opzicht een 

achteruitgang was vergeleken bij wat hij eerder in de SS. Trinità had vervaardigd; Van Mander 1604, 160r09; 

vgl. Vasari 1568, III, p. 680, r. 29-31. Bovendien waren de kunstenaars ten aanzien van deze opdracht 

verwikkeld in een onaangenaam soort wedijver, zie hierna. 
881 Van Mander 1604, 160v15-23. Een andere vorm van wedijver was die met antieke kunst, met name antieke 

sculptuur. Daniele da Volterra overtrof met zijn ruiterstandbeeld van de Franse koning het beroemde beeld van 

Marcus Aurelius; Van Mander 1604, 160v36-37. Bandinelli wilde de Laokoon verbeteren; Van Mander 1604, 

152v17-20. 
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steeds uitvoerig besproken. Ook dit was aangekondigd in de voorrede van de Italiaanse 

Levens, waar werd verklaard hoe pausen van groot belang waren voor de schilderkunst, omdat 

zij al in een vroeg stadium het recht op het maken van religieuze afbeeldingen veilig hadden 

gesteld. Dit relaas kreeg bovendien een reformatoir tintje doordat met name Paus Gregorius 

werd neergezet als voorstander van het kerkelijke gebruik van schilderkunst als “… Leecken 

Boecken …”: schilderkunst diende hier dus ter lering en niet als objecten van aanbidding.882 

In de levens zelf was pauselijk mecenaat, maar ook het ontbreken ervan, nog steeds een 

belangrijk onderwerp. Een steeds toenemend aantal voorbeelden drong tot de tekst door, met 

name met betrekking tot de plundering van Rome in 1527 en het gebrekkige mecenaat van 

paus Adrianus VI.883 Bijvoorbeeld in het leven van Perino del Vaga was paus Adrianus VI 

omschreven als vijand van de kunsten, waar zijn opvolger juist een opbloei van alle schone 

kunsten teweeg wist te brengen.884 Ook in de levens van Giovanni da Udine, Baccio 

Bandinelli en Michelangelo liet Van Mander niet ongenoemd hoe deze kunstenaars 

wegtrokken toen Adrianus paus werd, terwijl ze naar Rome terugkeerden onder paus Clemens 

VII. Bij Michelangelo voegde hij daar op eigen initiatief aan toe dat ten tijde van Adrianus VI 

“…de Consten seer verschrickt lagen …”.885 Dergelijke voorbeelden toonden het belang van 

opdrachtverlening dat des te groter was, omdat ze niet alleen geldelijke beloningen en 

waardering opleverden, maar ook leidde tot nieuwe opdrachten. In dat verband viel bij 

Daniele da Volterra te lezen dat hij voor een kardinaal in Rome een paleis decoreerde, waarna 

deze hem bij verschillende andere kardinalen introduceerde.886 Nadrukkelijker dan Vasari 

wees Van Mander ook op het feit dat rivaliteit onder kunstenaars van wezenlijk belang was 

voor het ontstaan van goede kunst.887 Daarom verruilde Daniele da Volterra zijn 

geboorteplaats voor Rome, aangezien er geen goede schilders waren met wie hij kon 

concurreren. Vasari had daar relativerend aan toegevoegd dat op dat moment in Rome echter 

                                                 
882 Van Mander 1604, 93r34-38. Vervolgens werd ook besproken hoe latere pausen diezelfde rol van beschermer 

van de schilderkunst vervulden, terwijl verschillende keizers vanaf keizer Philippus de tegengestelde positie 

innamen en de kunst dwarszaten. Wellicht werd deze voorstelling van zaken gekleurd door een anti-

Habsburgs/Spaans sentiment bij Van Mander? Ook elders in de tekst werden Van Mander doopgezinde 

opvattingen duidelijk, zoals waar hij in het leven van Michelangelo bij het beschrijven van het plafond van de 

Sixtijnse kapel de voorstelling van God niet opnam; Van Mander 1604, 168r25-31; vgl. Vasari 1568, III, pp. 

733, r. 21 – 736, r. 35. Ook liet hij uit het leven van  Michelangelo weg dat de Sixtijnse kapel op Allerheiligen 

werd gewijd met een mis opgedragen door de paus; Vasari 1568, III, p. 732, r. 16-19. 
883 Een kenmerkend voorbeeld is te vinden in het leven van Giovanni da Udine, die van deze paus slechts een 

heel kleine opdracht ontving,. In combinatie met een pestepidemie zorgde dit ervoor dat de kunstenaar uit Rome 

vertrok, terwijl hij pas terugkeerde toen een nieuwe kunstlievender paus, Clemens VII, was geïnstalleerd; Van 

Mander 1604, 145r15-18. 
884 Van Mander 1604. 140v05-07. 
885 Van Mander 1604, 145r16-18; 152v29-32; 168v05-06.              
886 Van Mander 1604, 159r31-43. 
887 Van Mander 1604, 142v18-23; vgl. Vasari 1568, III, p. 373, r. 01-08, r. 20-26. 
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weinig schilders actief waren, maar dit werd door Van Mander weggelaten.888 Hij hechtte veel 

waarde aan de manier waarop in Rome kunst onder hevige onderlinge concurrentie tot stand 

kwam. 

Hoewel Van Mander niet naliet te waarschuwen voor het feit dat hofdienst een wankele, 

want veranderlijke, basis vormde, zou hij steeds veel aandacht behouden voor voorbeelden 

waarin de Franse koning optrad als opdrachtgever en koper van kunst. Naast de rol die paus, 

curie en andere opdrachtgevers in Rome speelden als opdrachtgevers voor de kunsten, was het 

mecenaat van het Franse hof de andere constante. Waar het Franse hof door Vasari genoemd 

werd, daar werd het altijd door Van Mander opgenomen. Zo noteerde hij hoe François I 

tevergeefs veel geld bood voor een schilderij van Jacopo Pontormo, Joseph in Egypte 

ontvangt zijn vader, waarvan de eigenaren geen afstand wilden doen.889 Rustici vertrok naar 

Frankrijk waar hij door de koning rijkelijk werd beloond met geld en een paleis en hij 

ondermeer een bronzen ruiterstandbeeld vervaardigde.890 Baccio Bandinelli vervaardigde een 

sculptuur van een Mercurius en een kopie naar de Laokoon voor de Franse koning en werd 

overladen met eerbewijzen.891 Francesco Salviati brak door als kunstenaar en heette de beste 

onder alle jonge Florentijnse schilders te zijn op het moment dat één van zijn werken, Samson 

en Delila, naar Frankrijk werd gestuurd.892 Salviati zou later ook op uitnodiging in Frankrijk 

verblijven, maar vanwege enkele vervelende karaktertrekken en door tegenvallende resultaten 

liep dat verblijf niet op veel uit.893 Ook zeer summiere vermeldingen sloeg Van Mander niet 

over en hij schroomde indien nodig niet om de tekst aan te passen. Vasari noteerde hoe enkele 

schilderijen van Taddeo Zuccaro naar Frankrijk werden gestuurd en hij gaf geen nadere 

omschrijving van die werken. Dergelijke weinigzeggende korte opmerkingen nam Van 

Mander doorgaans niet op, maar hier deed hij dat wel en paste hij de vermelding bovendien zo 

aan dat de Franse koning de ontvanger was van de schilderijen.894 Die bijzondere aandacht 

voor Frankrijk en met name voor de Franse koning als liefhebber van de kunsten, beperkte 

zich niet tot de schilderkunst maar strekte zich ook uit tot de sculptuur. De twee slaven die 

                                                 
888 Van Mander 1604, 159r26-29; vgl. Vasari 1568, III, p. 677, r. 09-14. 
889 Van Mander 1604, 147r40-45. 
890 Van Mander 1604, 150v14-26. 
891 Van Mander 1604, 152v14-43. 
892 Van Mander 1604, 156r34-38. 
893 Van Mander 1604, 158r40 - 158v15. Hier nam Van Mander echter ook op dat Salviati’s Franse avontuur 

gunstiger had uitgepakt,  indien de koning hem meer zijn gang had laten gaan. 
894 Van Mander 1604, 163r28-30; vgl. Vasari 1568, III, p. 693, r. 37-38. 
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bestemd waren geweest voor het grafmonument van Julius II en die Michelangelo aan 

Roberto Strozzi had gegeven, waren volgens Vasari naar Frankrijk gezonden.895  

 

 

58. Hendrick Goltzius, Keizer Commodus als Hercules, 1592, gravure, Londen, British Museum. 

 

Van Mander vulde Vasari aan door preciezer aan te geven wat de huidige locatie van de 

beelden was: 

 

                                                 
895 Over de manier waarop de donatie van deze sculpturen meerdere malen werd ingezet om banden van 

verwantschap, vriendschap en politieke relaties te bestendigen, Ruvoldt 2012. 



 - 260 - 

“ghelijck de twee gevanghenen aen St. Strozzi: dese ghevangenen zijn noch tot 

Equan, dry mijlen van Parijs …”.896 

 

Terwijl Van Mander eerder de plaatsnaam verbasterde naar Cevan, bleek hij nu begrepen te 

hebben dat het om Écouen ging en dat deze plaats niet ver van Parijs lag. Daarmee toonde hij 

zich vrij goed geïnformeerd, ook al was drie mijl wel een wat optimistische schatting. De 

beelden bevonden zich inderdaad in het Chateau d’Écouan, zo’n 20 kilometer ten noorden van 

Parijs, nadat ze in 1547 door koning Henri II waren gedoneerd aan de Connétable de France, 

hertog Anne de Montmorency.897 Zoals gezegd kwam ook in het leven van Primaticcio zowel 

Frankrijk, het mecenaat van François I, als sculptuur ter sprake. Op verzoek van de Franse 

koning reisde Primaticcio in 1540 naar Rome om antiquiteiten aan te schaffen. Daarin slaagde 

hij zo goed dat hij binnen de kortste keren zo’n honderdvierentwintig stukken naar Frankrijk 

kon laten verschepen, terwijl hij daarnaast van verschillende beroemde werken die ondermeer 

in het Belvedere werden bewaard (afb. 58), afgietsels in koper liet maken: 

 

“Het welck hy soo sorchvuldelijck dede, dat hy binne[n] weynich tijdt gecocht heeft, onder 

hoofden, Corpussen, en Beelden, hondert vierentwintich stucken. Hy dede oock door Iacob 

Barozzi van Vignuola, een ander afdrucken het Peerdt van Coper op't Campidoglio, een 

groot deel der Historien van de Columne Triani, den Comodus, de Venus, den Laocon, den 

Tiber, den Nilus, en de Cleopatra in Belvideer, om alles te laten gieten van Coper.”898 

 

Deze werden opgesteld in de tuin van het paleis van Fontainebleau, waarmee de Franse 

koning van die plaats haast een tweede Rome maakte: 

 

“Des worde Primatuccio ontboden van Room, en is met dese Antijcken en vormen t'schepe 

gecomen in Vranckrijck: daer hy voor alle dingen liet gieten dese vormen der Antijcke 

Beelden, die soo wel bevielen, dat het de selve Antijcken schenen te wesen, gelijck men sien 

mach, daer sy ghestelt zijn in den Hof des Coninginnen tot Fonteynableo, met een 

benoeghen van den Coningh, die dese plaetse schier maecte tot een nieuw Room.”899 

 

Van Mander vond het vermelden van deze sculpturen belangrijk genoeg om ook in detail 

te vertellen over de expertise waarmee de afgietsels waren uitgevoerd:  

                                                 
896 Van Mander 1604, 171v47-172r01; Van Mander gaf hier een aanvulling op wat hij eerder uit Vasari opnam; 

Van Mander 1604, 166r33-34; vgl. Vasari 1568, III, p. 727, r. 20-24. 
897 Cox-Rearick 1996, p. 296; Erlande-Brandenburg et.al. 2000. 
898 Van Mander 173v37-43. 
899 Van Mander 1604, 173v46-174r05. 
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“Maer ick en wil niet swijgen, dat Primaticcio in't gieten deser, hadde sulcke constighe 

Meesters, dat dit werck niet anders en was van dunnicheyt, dan als een velleken, en soo glat, 

datmen schier niet behoefde te suyveren.”900 

 

Primaticcio’s initiatief was belangwekkend vanwege het feit dat daarmee buiten Rome een 

canon van artistieke waarden werd vastgesteld, niet geïncorporeerd in een vaag concept van 

de antieke oudheid, maar in specifieke antiquiteiten.901 Wellicht was het voor Van Mander 

ook relevant dat het “tweede Rome” van François I aanzienlijk dichter bij de Lage Landen lag 

dan de eeuwige stad zelf. Dat gold eveneens voor het werk van Nicolò dell’Abate in 

Fontainebleau, een schilder die hij net als Vasari kort ter sprake bracht in het leven van 

Primaticcio. Voor Van Mander was er weinig reden geweest deze beste medewerker van 

Primaticcio op te nemen, ware het niet dat hij een groot aandeel had gehad in de uitvoering 

van enkele uitzonderlijke werken. Met behulp van de ontwerpen van Primaticcio decoreerde 

hij de balzaal of Galerie Henri II met oneindig veel levensgrote figuren, die zo goed in fresco 

waren geschilderd, dat het wel leek alsof ze in olieverf waren uitgevoerd: 

 

“… met schier ontallijcke veel Beelden, groot als t'leven, soo wel in't nat ghedaen, dat het 

schijnt van Oly te wesen.”902 

 

Daarnaast voerde hij de later verloren gegane Galerie d’Ulysse uit, waarin de voorstellingen 

van Odysseus (afb. 59) door Van Mander werden geprezen om hun rilievo en chiaroscuro: 

 

“… dinghen die hun gheweldich verheffen, en seer levendich staen, niet ghebruyckende dan 

natuerlijcke verwen van eerde, sonder achter aen te retocqueren met Eyverwe, als veel nu 

ghebruycken, des hy daer in wel te loven is. Het welfsel deser gallerije is ooc al bewrocht 

met stucco en schilderije, met grooter vlijt van de voorverhaelde, al met des Abts 

teyckeninge, gelijc ooc is d'oude sale, en een ondergallerije, die beter als al de ander 

ghedaen is.903 

 

Het waren de eigenschappen van die werken die het de moeite waard maakten om Nicolò 

dell’Abate te vermelden. Vasari zou nog andere medewerkers opsommen, maar Van Mander 

                                                 
900 Van Mander 1604, 174r05-08; cursivering SGW. 
901 Haskell en Penny 1981, p. 6. 
902 Van Mander 1604, 174r18-20. 
903 Van Mander 1604, 174r21-24. De Galerie d’Ulysse werd in 1739 verwoest; Béguin et.al. 1985. Voor een 

bespreking van Van Manders gebruik van de term comparteringe in relatie tot stucchi, grotesken en sgraffito, 

Taylor 2012, pp. 205-213.  
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sloeg deze over.904 Andere opdrachten van Primaticcio in Frankrijk, zoals voor het paleis van 

de kardinaal van Lotharingen in Meudon, nam hij ook uitvoerig op. Hij noemde de beroemde 

“Grotto” en vestigde met name de aandacht op een paviljoen waar in het plafond figuren 

verkort en “di sotto in su” waren afgebeeld.905 Bij de behandeling van het grafmonument van 

Henri II en Catherina de’ Medici, wist Van Mander de beschrijving van Vasari zelfs uit te 

breiden met de aanvulling dat de kapel vier bogen bezat.906 

 

 

59. Philips Galle (toegeschreven aan), Phaiaken dragen de slapende Odysseus naar Ithaka, 1547-1570, gravure, 

Amsterdam, Rijksmuseum. 
 

Van Mander bezat veel aandacht voor beloningen die kunstenaars ontvingen. In het leven van 

Primaticcio vestigde een marginale noot de aandacht op het feit dat kunst goed werd beloond 

door de Franse koning.907 In het leven van Taddeo Zuccaro waren vermeldingen over goede 

                                                 
904 Hieronder waren ook meesters die Van Mander wel zou opnemen in het hoofdstuk over schilders die in Van 

Manders eigen tijd tussen 1573 en 1577 in Rome werkzaam waren, zoals Lorenzo Sabatini en Marco da Faenza. 

Desondanks zou hij dit materiaal niet voor dat leven gebruiken; Vasari 1568, III, p. 801, r. 27-37; p. 804, r. 12-

23. 
905 Van Mander 1604, 174r27-36; vgl. Vasari 1568, III, p. 800, r. 06-14. 
906 Van Mander 1604, 174r40; vgl. Vasari 1568, III, p. 800, r. 37-42. 
907 Van Mander 174r: “Const wel beloont, door Franciscum, Coningh van Vrancrijc”. 
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beloningen nog talrijker en waar mogelijk werden expliciet (grote) bedragen genoemd. 

Taddeo werd door de hertog van Guise geïnviteerd om naar Frankrijk te komen voor het 

decoreren van het hertogelijk paleis, iets waarvoor Taddeo het aanzienlijke jaargeld van 

zeshonderd kronen zou ontvangen. Oorlog en de dood van de hertog gooiden roet in het eten, 

maar Taddeo had het geld al ontvangen.908 Decoraties die Taddeo Zuccaro op korte termijn 

moest vervaardigen voor een herdenkingsplechtigheid voor Karel V, leverde hem weer 

zeshonderd gouden kronen op, een bedrag dat hij moest delen met zijn broer Federico en 

andere medewerkers. Wat Van Mander er waarschijnlijk opzettelijk niet bij vertelde was dat 

het om werk van papier maché ging.909 Voor werkzaamheden in het palazzo Farnese in 

Caprarola ontving Taddeo een jaargeld van tweehonderd gouden kronen, terwijl diverse 

andere details waaronder de naam van de architect niet tot de tekst doordrongen.910 

Tegelijkertijd wilde Van Mander graag benadrukken dat voor kunstenaars meer op het spel 

stond dan alleen een geldelijke beloning. Hij nam graag voorbeelden op van kunstenaars die 

met eer overladen werden door vooraanstaande opdrachtgevers en voor wie eer belangrijk 

was. Vasari had beschreven hoe Rustici niet hoefde te werken voor het geld, omdat hij van 

adel was. Van Mander liet die toevoeging weg en hij noteerde in de inleiding van het leven 

dat het beter was te werken voor eer, dan alleen voor het geld.911 Bij Francesco Salviati wees 

hij in een eigen inleiding op de bijzondere eer die een kunstenaar een enkele keer ten deel 

viel, namelijk dat deze een adelijke naam mocht aannemen vanwege zijn verdiensten voor de 

schilderkunst: 

 

“Dat de Const haren constighen oeffenaer door vlijtich volherden niet alleen verheft, 

maer oock veredelt, oft somtijts Edel geslachts naem toevoeght, is openbaer te 

bewijsen aen Francesco …”.912 

 

Francesco Salviati was een beschermeling van kardinaal Salviati, die hem de mogelijkheid 

wilde bieden zich op het schilderen toe te leggen. De kunstenaar kreeg een plaats aan tafel bij 

de kardinaal, tot wiens “maagschap” hij ging behoren.913 Degenen die werkten voor de eer en 

niet alleen voor het geld zouden meer bereikten.914 Onder meer Bandinelli, Titiaan en 

Giuseppe Cesari, werden geridderd vanwege hun verdiensten voor de schilderkunst, hetgeen 

                                                 
908 Van Mander 1604, 162v04-10. 
909 Van Mander 1604, 162v10-15; vgl. Vasari 1568, III, p. 692, r. 05-12. 
910 Van Mander 1604, 162v21-24; vgl. Vasari 1568, III, pp. 692, r. 37 – 693, r. 11. 
911 Van Mander 1604, 148v09-14; vgl. Vasari 1568, III, p. 598, r. 12-17. 
912 Van Mander 1604, 156r08-10. 
913 Van Mander 1604, 156r38-44. 
914 Van Mander 1604, 148v09-14. 
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door Van Mander werd besproken.915 Ook bij het verwerven van opdrachten, speelde het idee 

van werken voor de eer een rol. Pius IV wilde de decoratie van de Sala Regia voltooien. Door 

kwaadsprekerij van andere schilders meende de paus dat Taddeo een meester was die werkte 

voor het geld en niet voor de eer. Taddeo vroeg kardinaal Farnese te bemiddelen die zich 

echter niet wilde mengen in twisten van schilders die uiteindelijk ervoor zouden zorgen dat 

Taddeo zijn werk voor Farnese in Caprarola zou verwaarlozen. Taddeo voerde de marginale 

opdracht die hij uiteindelijk kreeg zo goed uit dat hem werd gevraagd de toegang tot de 

Cappella Paolina te decoreren.916 Ook het soort werk dat werd uitgevoerd, was aan eer 

gebonden. In verschillende vroege opdrachten werkte Taddeo in chiaroscuro, maar op enig 

moment wilde hij tonen dat hij ook “… van verwe …” kon schilderen, dat wil zeggen in 

kleur. Interessant was hoe Van Mander opnam dat Taddeo er alleen aan werkte als hij zin had 

om iets goeds te doen en om te werken aan iets dat zijn eer prikkelde. Er bestonden kennelijk 

verschillende soorten werk en het was in orde je tegelijkertijd op beide typen werk toe te 

leggen.917 

In het leven van Titiaan maakte Van Mander expliciet duidelijk dat het talent van 

kunstenaars des te sterker tot uitdrukking kon komen wanneer kunstenaars door de gunst van 

prinsen werden aangespoord en opgetild naar een hoger niveau.918 Hij deed die bewering naar 

aanleiding van de uitvoerige beschrijvingen van werken voor hertog Alfonso d’Este van 

Ferrara. Bovendien viel voorafgaand daaraan al te lezen hoe Venetië haar beste schilder een 

jaargeld van driehonderd kronen gaf, iets dat ook met een marginale noot onder de aandacht 

werd gebracht. Die beste schilder ontving ook altijd tegen de betaling van nog eens acht 

kronen de opdracht voor het vervaardigen van een portret van de nieuwe doge, terwijl dat 

portret in het Palazzo dei Dogi openbaar te bezichtigen was. Titiaan was de eerste kunstenaar 

die deze eer te beurt viel.919 Ook voorbeelden waar de relatie met de opdrachtgever onder 

druk stond, bracht Van Mander onder de aandacht. In het leven van Federico Zuccaro zou hij 

straks de geschiedenis van de Columnia en het conflict tussen de kunstenaar en zijn 

                                                 
915 Van Mander 1604, 153r06-07 en een marginale noot: “Baccio ghecrijght een Ridderschap van S. Pieters”; 

Van Mander 1604, 154r47-154v01 en een marginale noot: “Baccio wort van den Keyser Ridder gemaeckt, en 

beschoncken”; Van Mander 1604, 176v29-30 en een marginale noot: “Tiziano van den Keyser grootlijck 

begaeft, en Ridder gemaeckt”; Van Mander 1604, 190r09-19. Eerder werden ook Dello en Mantegna geridderd; 

Van Mander 1604, 101v; 108v. 
916 Van Mander 1604, 162v33-163r15. 
917 Van Mander 1604, 162r19-27; vgl. Vasari 1568, III, p. 690, r. 34-39. 
918 Van Mander 1604, 175r42-44. 
919 Van Mander 1604, 175r14-24 en de marginale noot: “Venetianen geven den beste[n] Schilder va[n] hun Stadt 

Iaerlijcx dry hondert Croonen.” Van Mander noteerde niet dat de doge het portret zelf betaalde, hetgeen hij 

wellicht als een verwarrend detail beschouwde dat de suggestie van symbolische waardering van kunst door de 

stad Venetië zou afzwakken. 
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opdrachtgever kardinaal Farnese beschrijven. Federico wees zijn mecenas op diens 

verantwoordelijkheid om de kunsten te ondersteunen, namelijk op dezelfde manier als 

kunstliefhebbers dat in het verleden hadden gedaan.920 Het aanzien van opdracht en 

opdrachtgever straalde af op een kunstenaar en hiervan nam Van Mander graag voorbeelden 

op. Beccafumi vervaardigde van papier en een metalen frame een mechanisch paard voor de 

stad Siena. Natuurlijk toonde dit voorbeeld de inventiviteit van de kunstenaar, maar daarnaast 

was het een prestigieuze opdracht. Het paard werd vervaardigd ter gelegenheid van een 

aanstaand bezoek van de keizer en zou voor het stadhuis opgesteld worden. Dat de keizer 

uiteindelijk niet kwam, liet Van Mander weg.921 Een enkele keer noteerde Van Mander ook 

een negatief voorbeeld dat betrekking had op opdrachtverlening. Weer was het Pontormo die 

weigerde portretten te schilderen van heren die hem daarvoor goed wilden betalen, terwijl hij 

diezelfde opdracht wel zoals eerder werd genoemd wilde uitvoeren voor “… slechte gemeen 

luyden.”922 Kunstenaars waren elkaars collega’s, maar daarnaast ook nadrukkelijk elkaars 

concurrenten. Binnen dat spanningsveld dienden ze eervol te opereren. Het leven van Taddeo 

Zuccaro kreeg daarom een marginale noot waarin werd gewezen op een “Exempel van eenen 

onvriendelijcken vriendt oft maegh.” Dat voorbeeld beschreef de slechte ontvangst van de 

jonge Taddeo door een streekgenoot die zich al eerder in Rome had gevestigd. Van Mander 

nam zelfs de moeite de naam van deze man te noteren, terwijl het slechts om een dagloner 

ging die voor Perino del Vaga grotesken schilderde.923 Explicieter dan Vasari zou Van 

Mander het slechte gedrag hier benoemen, namelijk sommige kunstenaars wilden anderen 

alleen een dienst bewijzen als het voor henzelf gunstig of nuttig was.924 

 Uiteindelijk kwam het streven naar eer, daartoe gestimuleerd door opdrachtverlening en 

onderlinge rivaliteit, de voortschrijdende ontwikkeling en de status van de schilderkunst ten 

goede. Hoezeer Van Mander deze thema’s relevant vond voor kunstenaars van dat moment, 

zou verderop nog blijken. Verderop, in het meest actuele hoofdstuk van de Italiaanse Levens 

over schilders die rond 1603 in Rome werkzaam waren, zou hij een passage opnemen die 

ondubbelzinnig zijn bedoelingen verkondigden. Terwijl dat in het volgende en laatste 

hoofdstuk behandeld wordt, zal nu een nadere analyse gegeven worden van de manier waarop 

Van Mander de levens van Beccafumi tot en met Tintoretto geschikt zou maken voor opname 

in zijn levensbeschrijvingen. Weer werden de Italiaanse Levens langer. Dit deel van de tekst 

                                                 
920 Van Mander 1604, 186r19-26. 
921 Van Mander 1604, 143r07-10; vgl. Vasari 1568, III, pp. 376, r. 44 – 377, r. 23. 
922 Van Mander 1604, 147v34-39. 
923 Van Mander 1604, 161r18-28 en marginale noot. 
924 Van Mander 1604, 161r18-28; vgl. Vasari 1568, III, p. 687, r. 10-12. 
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bevatte zelfs nog meer uitschieters naar boven, waaronder de zeer lange levens van Taddeo 

Zuccaro, Baccio Bandinelli, Giorgio Vasari en het nog heel veel langere leven van 

Michelangelo Buonarotti. In zekere zin spiegelde die toegenomen lengte weer de tekst van 

Vasari, waar de levens ook steeds omvangrijker werden. Maar zoals gezegd bleef Van 

Mander net als eerder het materiaal voor zijn levens bewust selecteren. Aan de hand van 

representatieve voorbeelden uit de levens zal die bewerkingstechniek worden toegelicht. 

Daarbij zullen weer relevante passages uit de Grondt worden betrokken en ook woordgebruik 

en de vertalingen van Vasari’s Italiaans zullen weer nader bekeken worden, opnieuw om 

inzicht te verkrijgen in de keuzes die Van Mander maakte bij het opstellen van zijn tekst.  

 

Domenico Beccafumi tot en met Jacopo Tintoretto: meer deelen der Consten 

Karel van Manders neiging om steeds meer tekst uit de Vite voor de Italiaanse Levens te 

selecteren is in het vorige hoofdstuk gekoppeld aan zijn interesse voor deelen der Consten. 

Daar werd duidelijk dat hij vrij consistent was in zijn selecties en dat hij met name graag 

kunstwerken behandelde waarin bepaalde artistieke competenties (uitvoerig) werden 

gedemonstreerd. Dergelijke voorbeelden werden geselecteerd, uitvoerig besproken en keer op 

keer werd ernaar verwezen met marginale noten. Het ging Van Mander daar niet om het 

presenteren van complete biografieën, noch om het uitputtend behandelen van artistieke 

oeuvres. In grote lijnen bleef dit het geval voor de levens vanaf Beccafumi. Van Mander bleef 

zijn voorliefde behouden voor het beschrijven van kunstwerken die representatief waren voor 

de artistieke competenties van een schilder, hoewel hij ook op dit punt minder eenduidig 

werd. De nadruk bleef liggen op representatieve voorbeelden, maar hij werd wel ruimhartiger 

in zijn selecties. Negatieve voorbeelden – die in sommige gevallen zelfs betrekking hadden op 

een gebrekkige uitvoering van deelen der Consten – werden zoals gezegd incidenteel 

geïntroduceerd. Eén van de spaarzame negatieve voorbeelden met betrekking tot een deel der 

Consten dook bijvoorbeeld op in het leven van Beccafumi. Gracelijckheid in tronies was 

sinds Rafael niet alleen een “… bysonder treffelijck goet deel …” van de schilderkunst, het 

was ook een onderdeel dat Beccafumi niet beheerste. Hierbij omschreef Van Mander zelfs 

kort hoe het niet moest.925 Wat dat aanging was de oplossing waaraan Taddeo Zuccaro de 

voorkeur gaf beter. In grotere opdrachten liet hij zijn medewerkers werken aan dat deel der 

Consten waarin ze goed waren. Dit leverde niet alleen een werk op dat als door één hand 

gedaan leek te zijn, maar uiteindelijk ook een tevreden opdrachtgever.926 

                                                 
925 Van Mander 1604, 143v01-05. 
926 Van Mander 1604, 162r45-162v03; vgl. Vasari 1568, III, p. 691, r. 21-30. 
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Wederom rilievo 

De biografie van Domenico Beccafumi was het eerste leven dat Van Mander opnam uit 

Vasari’s tweede band van de parte terza, het was ook het leven waarmee Vasari die laatste 

reeks had geopend. Weer waren Van Manders selecties en wijzigingen indicatief voor wat hij 

in de biografie van Beccafumi belangrijk vond. In de inleiding legde hij uit dat het allemaal 

begon met het talent dat de kunstenaar van de natuur had ontvangen.927 Om dit punt te 

verhelderen werd hetzelfde topos gehanteerd als eerder bij Giotto en Andrea del Castagno: 

ook de jonge Domenico Beccafumi was een eenvoudige schapenhoeder op het moment dat 

zijn tekentalent werd ontdekt.928 Zijn artistieke ontwikkeling verliep vervolgens voorspoedig 

dankzij de goede voorbeelden die de jonge kunstenaar voor zich zag en navolgde. In de korte 

beschrijving die Van Mander van deze ontwikkeling gaf, was hij eenduidiger en nadrukkelijk 

positief over de rol die Rome daarbij als kunstcentrum vervulde. Hij beschreef hoe Beccafumi 

er ondermeer werken van Michelangelo, Rafael en antieke voorbeelden bestudeerde, terwijl 

hij Vasari’s kritiek dat Beccafumi in de twee jaar in Rome geen werk van belang had 

gemaakt, helemaal weg liet.929 Na die vruchtbare leertijd in Rome zou Beccafumi naar Siena 

terugkeren, om daar bij ene Ioan Antonio van Verzelli het naakt en de anatomie te 

bestuderen.930 De aanpassingen die nu in de tekst werden doorgevoerd, beperkten zich er niet 

toe dat de aanstootgevende bijnaam Il Sodoma werd geschrapt en die meester alleen bij zijn 

eigennaam werd genoemd. Van Mander zou zich ook veel nadrukkelijker uitspreken over de 

wedijver tussen meester en leerling.931 Hij noteerde dat Beccafumi volgens kunstkenners met 

meer verstand van zaken werkte dan zijn meester, terwijl Vasari juist het tegendeel had 

beweerd.932 Het waren dergelijke ingrepen die de tekst eenduidiger maakten. Ze zorgden 

ervoor dat Domenico Beccafumi overtuigend werd gepresenteerd als een talentvol en 

gewaardeerd meester, die vanwege zijn aangeboren talent en gedegen Romeinse opleiding in 

artistiek opzicht superieur was aan zijn Sienese meester. Daarnaast werd de tekst 

overzichtelijker. Liever beperkte van Mander zich weer tot het bespreken van een aantal 

kenmerkende opdrachten.933 Het portret dat zo van de kunstenaar ontstond werd nog verrijkt 

door de toepassing van een kunstgreep. Uit Vasari’s biografie van Il Sodoma werden enkele 

                                                 
927 Ook Miedema 1973, dl. 2, pp. 341, 355, 356,. 
928 Van Mander 1604, 142r42-142v03; vgl. Vasari 1568, III, pp. 371, r. 06 – 372, r. 02. 
929 Van Mander 1604, 142r11-18; Vasari 1568, III, p. 172, r. 21-24. 
930 Details over Sodoma’s komst naar Siena liet Van  Mander achterwege; Van Mander 1604, 142v18-20; Vasari 

1568, III, p. 172, r. 24-33. 
931 Van Mander 1604, 142v20. Zoals gezegd kuiste Van Mander de tekst en noemde hij Sodoma niet bij zijn 

bijnaam. In plaats daarvan had hij het over Ioan Antonio van Verzelli. 
932 Van Mander 1604, 142v20-23; vgl. Vasari 1568, III, p. 373, r. 01-08, 20-26. 
933 Van Mander 1604, 142v23-28; vgl. Vasari 1568, III, p. 372, r. 35-45. 
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korte passages gelicht, die aan het leven van Beccafumi werden toegevoegd. Sodoma werd 

daarin afgeschilderd als een grote zonderling, hetgeen zorgde voor een sterk contrast met de 

zoveel evenwichtiger en meer succesvolle Beccafumi. Het resultaat was dat de laatste nog 

meer statuur kreeg.934 

 Bij de selectieve behandeling van het werk van Beccafumi koos Van Mander voor de 

bespreking van enkele opdrachten die konden worden beschouwd als representatief voor 

Beccafumi’s werkhouding, werkwijze en zijn status als kunstenaar. 

 

 

60. Domenico Beccafumi, De val van Lucifer,  ca. 1528, olie op paneel, Siena, San Niccolò al Carmine. 

 

Over de Val van Lucifer noteerde hij hoe met name de naakten, verkortingen en lichteffecten 

daarin heel geslaagd waren, maar dat Beccafumi desondanks een tweede, aangepaste versie 

zou vervaardigen van hetzelfde onderwerp (afb. 60). Van Mander nam dit over uit de Vite, 

maar hij paste de tekst zo aan dat de kunstenaar nu aan die tweede versie begon uit onvrede 

met zijn eigen werk en niet omdat het eerste schilderij, zoals Vasari had beweerd, nogal 

kritisch was ontvangen.935 Van Mander elimineerde daarmee niet alleen alle kritiek op de 

                                                 
934 Van Mander 1604,142v28-32; vgl. Vasari 1568, III, p. 528, r. 35-41 en Van Mander 1604, 142v33-34; vgl. 

Vasari 1568, III, p. 531, r. 29-31. Van Mander voegde er zelf nog commentaar toe: “… dat het te verwonderen 

was, hoe hy dit al conde becostighen t'onderhouden.”; Van Mander 1604 142v34-35. 
935 Van Mander 1604, 142v40-143r03; vgl. Vasari 1568, III, p. 373, r. 39-46, p. 374, r1-19. 
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kunstenaar, hij zorgde er tevens voor dat Beccafumi als een zelfkritisch, onderzoekend 

kunstenaar werd geportretteerd. Het was diezelfde onderzoekende en ook inventieve houding 

die Van Mander in relatie tot andere opdrachten interesseerde. Dit was met name het geval 

voor Beccafumi’s beroemde ontwerpen voor de vloer van de dom van Siena. In die 

prestigieuze opdracht legde de kunstenaar een grote mate van inventiviteit aan den dag, met 

name doordat de voorstellingen in een nieuwe techniek werden uitgevoerd. Het was een 

artistieke vernieuwing die zoals eerder werd genoemd in feite in de dertiende eeuw door 

Duccio in gang was gezet, maar die Beccafumi  nieuw leven inblies en op monumentale 

schaal toepaste (afb. 61). Uit de lengte van de beschrijving, het tekstmateriaal dat Van Mander 

er aan toevoegde en het feit dat er met maar liefst twee marginale noten naar werd verwezen, 

mogen we opmaken dat Van Mander zeer geïnteresseerd was in deze opdracht.936 Dit lijkt 

opmerkelijk omdat het hier ging om werken in ingelegd marmer en niet om geschilderde 

voorstellingen. In werkelijkheid dook  die belangstelling voor zaken die niet direkt tot het 

domein van de schilderkunst behoorden vaker op in de Italiaanse Levens. Telkens zou het 

voor Van Mander echter zinvol zijn om zulke werken op te nemen, omdat ze van waarde 

bleken voor de schilderkunst. Het waren werken die tot een soort van overgangsgebied 

behoorden, zoals de grotesken en stucchi van Andrea Feltrini of de sgrafitti van Polidoro da 

Caravaggio en Maturino. Het ging daar om een combinatie van technieken en een 

overwegend monochroom palet, waarbij het gebruik van zwart en wit, lijn en toon in plaats 

van kleur de boventoon voerde.937 Iets dergelijks was ook het geval bij de in marmer 

uitgevoerde decoraties voor de dom van Siena. De techniek waarin deze voorstellingen waren 

uitgevoerd, herinnerde aan wat in de antieke Levens was geschreven over de vroege 

ontstaansgeschiedenis van de schilderkunst.938 Dat maakte het zinvol om op basis van 

Vasari’s woorden dat technisch procedé te beschrijven. Van Mander legde uit hoe de omtrek 

van de scènes werd uitgegroefd en opgevuld met een zwarte substantie. Dat deze techniek al 

zo vroeg door de schilder Duccio werd ontdekt en verder werd ontwikkeld door een andere 

schilder, Beccafumi, toonde de historische ontwikkeling die het afbeelden had doorlopen. Het 

maakte van de opdracht voor de dom van Siena een voorbeeld van artistieke progressie die 

direkt gerelateerd was aan de schilderkunst. Maar niet alleen de schilderkunstige herkomst 

                                                 
936 Van Mander 1604, 143r: “Duccio, een Schilder van Siena, vont historien te maken met groote ingheleyde 

steenen”; “Vloer van den Dom van Siena verwonderlijck.” 
937 Van Mander gebruikte regelmatig het begrip coloreren in de betekenis van schilderen. 
938 Van Mander 1604, 60r: “Men moet aenmercke[n], dat de Const van het steenen Beelt-houwen langen tijt 

heeft in't gebruyck geweest, voor de Const van t'schilderen en de Const van Coper gieten: want dese twee leste 

Consten zijn eerst te voorschijn gecome[n] te[n] tijde va[n] Phydias, welcke[n] was ontrent de 83e. Olympiade, 

wel 332. Iaren nae d'inventie van het steenen Beelt-snijden.” 
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van deze opdracht zal hem hebben geïnteresseerd. Wat hem ook moet hebben aangesproken 

was hoe de voorstellingen qua lijnvoering en chiaroscuro waren uitgevoerd, “… van wit en 

swart, gewrocht met groote stucken steens, waer van d'ommetrecke[n] zijn groefkens oft 

streken gevult met swart van pick, of dergelijcke …”.939 Door die gebruikte techniek waren 

het uitstekende voorbeelden van voorstellingen waarin rilievo was toegepast. Daarmee bood 

de tekst in Van Manders bewerking een instructieve aanvulling op vermeldingen van dat deel 

in de levens van Polidoro da Caravaggio, Pordenone en Peruzzi. 

 

 

61. Domenico Beccafumi, Mozes en de tafelen der wet, 1531, marmer intarsia, Siena, Santa Maria Assunta. 

 

Door hun afwijkende technische uitvoering, zorgden ze bovendien voor een verbreding van 

het aanbod aan voorbeelden op dat terrein. Daarnaast was het mooi hoe de uitvoerig 

besproken en nauwkeurig in de kerk gelocaliseerde voorstellingen tegelijkertijd prachtige 

voorbeelden bevatten van andere deelen, zoals bijvoorbeeld het uitbeelden van affecten. In de 

“… alderbeste …” voorstelling, Mozes slaat water uit de rots, beschreef hij die affecten 

bijvoorbeeld uitvoerig.940 Met betrekking tot het gebruik van rilievo was het nuttig dat 

                                                 
939 Van Mander 1604, 143r20-22. 
940 Van Mander 1604, 143r32-38. 
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Beccafumi ook in zijn houtsnedes, gravures en etsen zeer inventief was en ook daar zijn 

sporen had verdiend.941  

 

 
62. Domenico Beccafumi, Man verjaagd goden, met Mercurius in de achtergrond, uit de serie: De verschillende 

werkingen van de alchemie, 1535-1540, houtsnede, Londen, British Museum. 

 

Het is niet zeker dat Van Mander zelf bekend was met Beccafumi’s grafische werk. Hij 

noemde op basis van de Vite wel de serie over de Alchemie, hoewel het volgens Van Mander 

etsen waren (afb. 62). De chiaroscuro houtsnedes van verschillende Apostelen die Vasari zo 

bewonderde noemde hij echter niet (afb. 63).942 Ook de Domvloer inventies werden in prent 

gebracht, maar uit niets in de tekst blijkt dat Van Mander die prenten die waren uitgevoerd 

door Francesco Vanni onder ogen heeft gehad. Vasari’s woorden vormden de aanleiding om 

een aantal belangrijke deelen der Consten hernieuwd onder de aandacht te brengen en Van 

Mander kon of wilde die vermeldingen hier niet met prentvoorbeelden staven.  

                                                 
941 Van Mander 1604, 143v09-15. Het is niet zeker welke prentserie hier werd beschreven. De beschrijving van 

Vasari en Van Mander komt wat betreft voorstellingen en techniek niet overeen met de serie alchemistische 

houtsnedes die van Beccafumi is overgeleverd; Bartsch . Dit werd opgemerkt door Hartlaub 1939, maar later 

genegeerd door Karpinski 1960-1961. 
942 Van Mander 1604, 143v09-15; vgl. Vasari 1568, III, p. 380, r. 35-44. 
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63. Domenico Beccafumi, Oude man, waarschijnlijk een apostel, 1545-1550, chiaroscuro houtsnede in grijs-

blauw, Londen, British Museum. 

 

Natuurlijkheid, navolgen van de natuur 

Het leven van Giovanni da Udine dat Van Mander op Beccafumi’s biografie liet volgen, bood 

zoals gezegd ook mooie voorbeelden van die inventiviteit. Giovanni da Udine was de 

bedenker van de geschilderde koe als hulpmiddel voor de jacht, maar reconstrueerde ook 

antieke receptuur voor het vervaardigen van stucchi.943 Wat beide voorbeelden gemeen 

hadden, was dat inventiviteit direkt verbonden werd met het navolgen van het leven en het 

weergeven van natuurlijkheid.944 In een niet aan Vasari ontleende inleiding op dit leven 

maakte Van Mander duidelijk dat men van jongs af aan de schilderkunst moest beminnen en 

beoefenen.945 Die tekst verving Vasari’s opening over Giovani da Udine’s herkomst uit een 

familie van borduurders. Op inmiddels kenmerkende wijze verbond Van Mander zijn nieuwe 

inleiding echter aan een passage die hij wel aan de Vite ontleende en die beschreef hoe de 

kunstenaar van jongs af aan een sterke interesse toonde voor de natuur. Giovanni da Udine 

                                                 
943 Van Mander 1604, 144r22-38, en een marginale noot: “Stucco der Antijcken weder ghevonde[n] door Ioan 

van Vdine.” 
944 In de Grondt kwam het navolgen van de natuur meermalen ter sprake, tegelijkertijd diende de kunst het leven 

te verbeteren; Miedema 1973, dl. 2, 435-37. 
945 Van Mander 1604, 143v18-23. 
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ging graag op jacht, waarbij hij allerlei diersoorten waarnam en tekenende. In de Grondt had 

Van Mander in het hoofdstuk over vee, wilde dieren en vogels beschreven hoe een kunstenaar 

altijd diende te kijken naar de natuur: “… niet beters dan wijsen U totter Natuer, om niet te 

verdwalen …”.946 Bij Giovanni da Udine vormde die jeugdige interesse en talent voor het 

weergeven van de natuurlijke wereld de direkte aanleiding om hem bij Giorgione in de leer te 

doen.947 Na Giorgione volgde een tijd bij Rafael en ook daar vertoonde de kunstenaar een 

talent voor het imiteren van de natuur in al zijn verscheidenheid. Bovendien leerde hij daar 

van ene Jan, een Vlaamse medewerker van Rafael. Van hem leerde hij levensecht fruit, 

bladeren en bloemen te schilderen, “… maer niet op so drooge, maer versche schoonder 

maniere.”948 Toen de schilder vervolgens Rafael mocht assisteren in het beroemde De heilige 

Cecilia in extase, wist hij volgens Van Mander het orgel en andere muziekinstrumenten in de 

voorstelling zo af te beelden dat ze “… natuerlijck verheven …” leken.949 

Het natuurgetrouw imiteren van de natuur zou Giovanni da Udine zo goed afgaan dat zijn 

schilderkunst nog wel eens voor echt werd aangezien. Met een marginale noot werd de lezer 

geattendeerd op dit topos door te verwijzen naar een anekdote over een bediende van de paus, 

die een geschilderd tapijt opzij wilde trekken om de paus doorgang te verlenen.950 Het was 

een herkenbare variatie op het klassieke verhaal van Zeuxis en Parrhasios. Het geschilderde 

gordijn was vervangen door een tapijt en niet de rivaliserende schilder, maar de 

vooraanstaande, pauselijke opdrachtgever en kenner van schilderkunst werd misleid. 

Giovanni da Udine’s stucchi en grotesken in de Loggie van Rafael in het Vatikaan waren van 

een buitengewoon niveau, hij bereikte daar het uiterste van wat men in dat deel der Consten 

kon behalen en wist zelfs antieke voorbeelden te overtreffen.951 Bij het beschrijven van 

Giovanni da Udine’s werk in de onderste loggia (de loggia van Rafael) prees Van Mander 

naast de grotesken en stucchi, vooral de plafondschilderingen die zo waren uitgevoerd dat het 

leek alsof je door het opengewerkte latwerk van de pergola’s zo de open lucht in keek. Hij 

vulde zo Vasari’s beschrijving aan en prees de voorstellingen nadrukkelijk om hun 

                                                 
946 Van Mander 1604, 42r47d-e. 
947 Van Mander 1604, 143v23-29. 
948 Van Mander 1604, 143v38-144r03. Van Mander zei niet met zoveel woorden dat deze Vlaming een enigszins 

droge, overwerkte manier had,  zoals Vasari schreef; Vasari 1568, III, p. 577, r. 22-27. 
949 Van Mander legde zo explicieter uit wat natuurgetrouwheid dan inhield, namelijk een overtuigend rilievo. 

Vasari had het over een orgel “… che pare di rilievo …”; Van Mander 1604, 144r05-10; vgl Vasari 1568, III, p. 

577, r. 29-35. Beide auteurs noteerden ook dat Giovanni da Udine zo goed in staat bleek Rafael te imiteren, dat 

er geen onderscheid in handen zichtbaar was.  
950 Van Mander 1604, 144v05-09; 144v: “Een gheschildert Tapijt, van Ioan van Vdine, bedrieght eenen 

Palfernier”; cursivering SGW. 
951 Van Mander 1604, 144r42-05. 
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natuurlijkheid, met name zichtbaar in de druiventrossen die schijnbaar zo van het plafond naar 

beneden hingen: 

 

“In d'onderste Logie, boven dat de Grotissen en stucco uytnemende zijn, is het een lust te 

sien, hoe in de welfsels van onder op te sien, zijn open lochten gheschildert, daer ghecromde 

rieten versierich schijnen, als dragende wagens oft roosters, gheladen met wijnrancken, en 

druyven, en ander verscheyden groen ranckwerck, en daer op alderley voghelen en dierkens 

sittende, alles seer natuerlijck om sien: alwaer sommighe druyven schijnen een groot deel 

afghescheyden van het welfsel af te hangen.”952 

 

Van Manders aandacht voor dit talent ging zover dat hij zelfs een voorbeeld opnam van 

muurschilderingen die er niet meer waren, omdat paus Paulus IV de ruimte waar ze zich 

bevonden had laten afbreken. In feite had Vasari het over twee afgebroken kamers gehad die 

door  Giovanni da Udine waren gedecoreerd. Ondanks zijn overheersende aversie tegen het 

vermelden van de vernietiging van kunstwerken, zou Van Mander wel één van die twee 

ruimtes noemen, namelijk de kamer waarin de schilder allerlei dieren naar het leven had 

afgebeeld. De andere ruimte, gedecoreerd met gefingeerd marmer, liet hij ongenoemd.953 

Van Mander nam vooral voorbeelden op van het werk van Giovanni da Udine in Rome. 

Wat bijvoorbeeld in Florence voor het Medici paleis werd vervaardigd, zou hij nauwelijks 

noemen. Op die wijze beperkte Van Mander zich tot de meest karakteristieke en  voornaamste 

werken, waarover de meeste details bekend waren. Het is in dat verband wel interessant dat de 

kritiek die Vasari had op Florentijnse schilders hier door Van Mander wel werd opgenomen. 

IJskoud noteerde hij dat Florentijnse collega’s niet wilden toegeven dat Giovanni da Udine 

voortreffelijk werk leverde, wellicht omdat ze verblind waren door hun eigen zware manier 

van werken: 

 

“… welck de Florentijnsche Schilders meer beviel als sy't presen, oft misschien blint in hun 

eygen quellijcke swaer maniere, sagent niet dan met te weynich oordeel oft gunst.”954 

 

Van Mander noemde daarbij niet dat deze Florentijnen volgens Vasari gewend waren altijd 

kopieën naar het leven te gebruiken en dus niet te kijken en te werken naar het leven zelf.955 

Achter dat schijnbaar kleine tekstverschil ging waarschijnlijk een dieper gewortelde opvatting 

                                                 
952 Van Mander 1604, 144v15-21; vgl. Vasari 1568, III, p. 579, r. 19-24. 
953 Van Mander 1604, 144v21-28; vgl. Vasari 1568, III, p. 579, r. 19-36. 
954 Van Mander 1604, 145r01-03. 
955 Vgl. Vasari 1568, III, p. 580, r. 41-46. 
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schuil over het vervaardigen van voorstellingen. Voor Van Mander was het werken naar de 

natuur zelf van belang, maar daarin ging hij niet zover dat kunst die het leven navolgde niet 

als voorbeeld gebruikt kon worden.956 

 

Sculptuur in het Schilder-boeck 

Bij Vasari werden na Giovanni da Udine onder meer verschillende beeldhouwers besproken, 

waaronder Baccio Bandinelli. Van Mander zou eerst het leven van Pontormo opnemen, de 

schilder die zoals eerder werd beschreven in eerste instantie was overgeslagen, maar die als 

selectief negatief voorbeeld toch een plaats kreeg. Met de biografieën van Rustici en Baccio 

Bandinelli die hij daarop liet volgen, ontstond een blokje afwijkende levensbeschrijvingen dat 

een duidelijke inhoudelijke samenhang kende. Afwijkend was, zoals reeds ter sprake kwam, 

de manier waarop in de biografie van Pontormo buitengewoon veel uitgesproken negatieve 

voorbeelden waren opgenomen. In het eerste deel van het leven waar de positieve toon nog de 

overhand had, was een reeks beschrijvingen van triomfwagens opgenomen die door Pontormo 

met uiteenlopende allegorische en antieke voorstellingen waren gedecoreerd. Van Mander 

vond die passages interessant, poogde ze te duiden en verwees ernaar met een hele serie 

marginale noten.957 Wat met name de beschrijving van de laatste triomfwagen duidelijk 

maakte, was dat schilderkunst en sculptuur hier verenigd werden door de wijze waarop de 

beelden van Bandinelli een samenhangend geheel vormden met de schilderkunst van 

Pontormo.958 

De manier waarop Van Mander die decoratieve werken besprak sloot goed aan bij de 

behandeling in de biografie van Giovanni Francesco Rustici van een serie toneelmatige 

ensceneringen die de kunstenaar voor uiteenlopende gezelschappen en gelegenheden 

vervaardigde. Geestig en vermakelijk als ze waren, boden ze een reeks leerzame exempla 

voor kunstenaars, kunstliefhebbers en rederijkers. Rustici was actief als beeldhouwer, terwijl 

                                                 
956 Ook in andere levens bleef dezelfde interesse voor natuurlijkheid en het navolgen van de natuur opduiken. De 

hiervoor besproken passages uit de biografie van Sodoma die aan het voorgaande leven van Beccafumi werden 

toegevoegd, gaven blijk van belangstelling voor de manier waarop Sodoma thuis zoveel dieren hield om na te 

tekenen, dat het een Ark van Noach leek; Van Mander 1604, 142v18-38. Toch kon die toevoeging ook als 

waarschuwing worden opgevat: men moest als kunstenaar niet doorschieten. In het leven dat Van Mander op dat 

van Giovanni da Udine liet volgen, het leven van Jacopo Pontormo, was het navolgen van het leven eveneens 

een onderwerp. Ondanks veel kritiek op deze schilder liet Van Mander zich gunstig uit over de portretten die hij 

vervaardigde. Wie werd afgebeeld was niet van belang, evenmin als het feit dat de portretten enigszins op een 

Duitse manier werden vervaardigd. Dat ze heel natuurlijk, naar het leven en zeer goed gelijkend waren, was iets 

dat echter wel werd genoteerd; Van Mander 1604, 14-15; Vasari 1568, III, p. 489, r. 01-09. 
957 Van Mander 1604, 146r25-147r09; Van Mander 146r: “Verscheyden mascaraden: eerst dry wagens van 

s'Menschen ouderdom”; Van Mander 1604, 146v: “Ander seven wagens”; “Eerste waghen, van Saturni eeuwe”; 

“Den tweeden wagen.”; “Den derden waghen.”; “Den vierden wagen.”; “Den vijfsten wagen.”; “Den sesten 

waghen.”; “Den sevensten wagen.” 
958 Van Mander 1604, 146v33-35. 
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hij daarnaast redelijk goed kon schilderen.959 Genoemde disciplines zette hij in voor de 

uitvoering van die inventieve, literair-theatrale esceneringen van gelegenheidsdiners, waarbij 

uiteenlopende episodes uit bijbel en klassieke oudheid in beeld werden gebracht en de 

leidraad van het schouwspel vormden. Het overgrote deel van deze voorbeelden nam Van 

Mander op en allen werden voorzien van marginale noten.960 Serieuzer sculpturaal werk 

kwam alleen aan het begin en het einde van de levensbeschrijving ter sprake, zoals een 

ruiterstandbeeld dat Rustici vervaardigde in dienst van de Franse koning, waarvoor hij als 

beloning een enorm jaargeld ontving en een paleis tot zijn beschikking kreeg.961 Een andere 

opdracht was een David die in koper gegoten zou worden. Helaas ging het model voor dit 

werk verloren en op de plaats waar het beeld zou komen, kwam later de marmeren Orfeus van 

Bandinelli te staan.962 De meeste overige vermeldingen van Rustici’s werk als beeldhouwer 

zou Van Mander niet opnemen. Desondanks bleef Rustici’s status als beeldhouwer overeind, 

terwijl hij tevens een exempel bleef van een meester die een grote inventiviteit in meerdere 

disciplines aan de dag legde en deze met succes wist te combineren.963 

Iets dergelijks was ook op te maken uit het leven van Baccio Bandinelli dat Van Mander 

hierop liet volgen. Bandinelli was een leerling van Rustici en ook in zijn levensbeschrijving 

zou de relatie tussen sculptuur en schilderkunst direkt aan de orde worden gesteld. Sterker nog 

dan bij Rustici handelde deze biografie over sculptuur en nog meer dan hiervoor roept dit de 

vraag op waarom Van Mander daarvoor koos in een reeks biografieën van schilders. In de 

voorrede op de antieke Levens had hij aangegeven dat hij beeldhouwers niet zou bespreken, 

omdat dit te veel tijd zou kosten en het boek te dik zou worden.964 Er zijn verschillende 

redenen aangevoerd waarom hij hier van dat stramien afweek, maar weer leek de verklaring te 

liggen in het profijt dat de bestudering van sculptuur kon opleveren voor de schilder.965 Vanaf 

                                                 
959 Van Mander 1604, 148v22-26; vgl. Vasari 1568, III, p. 598, r. 29-35. Rustici liet zich bovendien verstandig 

uit over zijn vak, was vriendelijk en deed aan liefdadigheid; Van Mander 1604, 148v26-29; 148v: “Goede 

spreeckwoorden Van Ioan Francisco Rustici.”; 149r09-22; 149r: “Miltheyt ten Armen van Ioan Francisco 

Rustici.” 
960 Van Mander 1604, 149r: “Geselschap oft Gildt van de Pan.”; “Vreemde ghedaente van gastmalen.”; Van 

Mander 1604, 149v: “Verscheyden cost om eten, versierlijck en vremt toegemaeckt.”; “Gildt van de Truffel oft 

Trueel.”; “Paleys gebouw van spijsen in een Avont-mael.”; Van Mander 150r: “Wonderlijc, en seltsaen Avont-

mael, ghelijck oft in de Helle waer gheschiet.” 
961 Van Mander 1604, 150v14-24. 
962 Van Mander 1604, 148v37-40. 
963 Vasari 1568, III, p. 601, r. 45 – p. 602, r. 30. 
964 Van Mander 1604, 61v49-55. 
965  In de Vite vervulde Bandinelli vooral de rol van antagonist van Michelangelo en tot op zekere hoogte was dit 

ook hoe hij in de Italiaanse Levens figureerde; bijvoorbeeld Van Mander 1604, 151r38-151v04. Miedema 

suggereerde dat Van Mander Bandinelli opnam omdat hij verschillende prenten naar zijn ontwerpen kende, 

zonder te bespreken waarom die prenten Van Mander interesseerde; Miedema 1984a, p. 10; Cohen-Willner 

2014, pp. 368-374. 
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de late veertiende eeuw werd het gangbaar om te tekenen naar antieke sculptuur.966 In zijn 

tractaat over schilderkunst (1435) suggereerde Alberti al dat het tekenen naar sculptuur zinnig 

was, omdat het de schilder in staat stelde met een onbewegelijk model te leren hoe vorm, licht 

en donker moest worden aangegeven.967 Ook in het Schilder-boeck werd op verschillende 

plaatsen gewezen op het belang van de studie van antieke en moderne sculptuur. De redenen 

daarvoor weken enigszins af van die welke Alberti had opgenoemd. In de Grondt raadde Van 

Mander aan te kijken naar de “… cruyswijse …” houdingen van bewegende figuren in het 

werk van Rafael, Michelangelo, in antieke sculpturen en in de beeldhouwkunst van 

Giambologna.968 Zo waren schilders inderdaad in staat om aan de hand van een stilstaande, 

levenloze sculptuur te leren hoe figuren moesten worden uitgebeeld bij wie alle ledematen in 

actie waren.969 Dit zou Masaccio inderdaad doen, door voor het correct weergeven van de 

proporties van zijn figuren beeldhouwers als Brunelleschi en Donatello na te volgen.970 In de 

Grondt werd ook beschreven hoe het uitbeelden van affecten van antieke sculptuur werden 

afgeleid, iets dat we overigens al in de biografie Beccafumi vertaald zagen naar de moderne 

tijd, met de voorstellingen in de vloer van de dom van Siena.971 Daarnaast werd de schilder in 

de Grondt wel gewezen op de gevaren die waren verbonden aan het navolgen van sculptuur. 

Hoewel de beroemde Flora Farnese een uitzondering was, konden draperieën er in antieke 

sculptuur uitzien als nat linnen, dat log als touwen naar beneden hing.972 Het werd ook 

ontraden om alleen naar sculptuur te werken. Zoals we eerder zagen in de biografie van 

Andrea Mantegna kon dit een onaantrekkelijke hardheid opleveren in met name de weergave 

van huidpartijen.973 

Zolang schilders rekening hielden met deze bezwaren, hadden de voordelen van het 

werken naar sculptuur echter de overhand, met name voor de weergave van figuren die waren 

verwikkeld in uiteenlopende houdingen en bewegingen.974 De sculptuur had zich in zijn ogen 

                                                 
966 Amsterdam - New York - Toledo 2003-2004, p. 119; Scheller 1995, pp. 82-85; Fusco 1982, pp. 175-194; 

Wiemers 1989, pp. 39-60. 
967 Alberti 1966, pp. 94-95. 
968 Van Mander 1604, 12v10a-12h. 
969 Van Mander 1604, 14r30a-32h. Voor een bespreking van de termen actitude en model, Taylor 2012, pp. 200-

205, 213-214. 
970 Van Mander 1604, 102r33-37. 
971 Hij zou er overigens aan toevoegen dat sommige antieke schilderingen daarentegen een grotere variëteit aan 

uitingen van passies toonden; Van Mander 1604, 25v37d-26r39c; 26r39d-40h.  
972 Van Mander 1604, 44v27a-29h, en de marginale noten: “By den Antijcken gheen goet laken, oft weynich.”; 

“In't Palleys Farnese eenige coperen Vrou-beelden. Antijck goet vlieghende laken. De Flora aldaar exempel.” 
973 Van Mander 1604, 108r11-38. 
974 Eerder werd Masaccio gepresenteerd als een vernieuwer van de schilderkunst, omdat hij de eerste was die zijn 

figuren in mooie, natuurlijke en levendige houdingen afbeeldde. Hiernaar verwezen ook marginale noten; Van 

Mander 1604, 102r: “Schilder-constseer verbetert door Masaccio, welcken schier wel mocht van nieus den 

vinder der selver heeten”; “Masaccio begon den standen eenen welstant te geven.” Van Mander nam ook op dat 
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eerder dan de schilderkunst als kunstvorm ontwikkeld. De twee disciplines waren zo nauw 

verbonden dat de manier waarop de antieke sculptuur geleidelijk in kwaliteit achteruit ging, 

mocht worden opgevat als een blauwdruk voor de manier waarop zich datzelfde proces voor 

de schilderkunst had voltrokken. In de voorrede op de Italiaanse Levens schreef Van Mander: 

 

“Want men siet wel in den Zegefeest boge by het Colosseo, die hem t'Roomsch 

volck ter eeren op liet rechten, dat het Beelt-snijden doe seer leege vervallen was, en 

dat de Meesters hun mosten met stucken, die hier en daer by een gheraept waren, 

behelpen: want men sietter dingen die fraey zijn, maer doch voor henen ghemaect, 

ten tijde des Keysers Trajani, en aldaer te pas gebracht: maer de dingen, die doe ter 

tijdt van die Meesters handen waren, die ghetuygen wel den afgangh der Consten, de 

teyckeninge belangende: Waer by af te meten en te ramen is, dat het soo met het 

schilderen most toegaen.”975  

 

In de inleiding tot het leven van Baccio Bandinelli zou Van Mander het incorporeren van die 

beeldhouwer in een verzameling levens van schilders rechtvaardigen met een verwijzing naar 

diens expertise in het tekenen.976 Het tekenen vormde weer de gemeenschappelijke basis van 

sculptuur en schilderkunst: 

 

“… dewijle het teyckenen den grondt, en ingangh is tot dese, en meer Consten …”.977 

 

Toch zou nu in het leven van Bandinelli duidelijk worden dat die gemeenschappelijkheid nog 

veelomvattender was. Een duidelijk verband tussen de twee disciplines, direkt voortkomend 

uit die gemeenschappelijke rol van het tekenen, lag in de manier waarop sculptuur en 

schilderkunst gebruik maakten van modellen. In het leven van Bandinelli legde Van Mander 

in een marginale noot uit wat een model was, namelijk:  

 

“… een Beeldt van wasch oft cley, daer men dan de steenen Beelden nae maect.”978 

 

                                                                                                                                                         
Masaccio op dat gebied veel te danken had aan het werk van de beeldhouwers, Filippo Brunelleschi en 

Donatello; Van Mander 1604, 102r33-37. 
975 Van Mander 1604, 93r10-18. 
976 Van Mander 1604, 150v34-40; vgl. Vasari 1568, III, p. 423, r. 02 – p. 424, r. 09. Het leven van Bandinelli 

toonde ook dat het moeilijker was om van beeldhouwkunst naar schilderkunst over te stappen, dan anderom. Iets 

dergelijks was ook bij Daniele da Volterra te zien. Hij stapte over op de beeldhouwkunst, vanwege zijn geringe 

succes als schilder. 
977 Van Mander 1604, 150v45-151r02 en marginale noot, Van Mander 1604, 151r: “Teyckenen, den grondt en 

ingang tot verscheyden Consten.”; vgl. Vasari 1568, III, p. 424, r. 14-17. 
978 Van Mander 1604, 151r. 
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Van Mander gaf veel voorbeelden van de rol die dergelijke modellen speelden in de artistieke 

ontwikkeling van de beeldhouwer. In een volgende marginale noot voegde hij informatie toe 

over een van Bandinelli’s eerste werken – uitgevoerd in sneeuw – dat de Marforio imiteerde, 

een antiek beeld van een riviergod, waarbij hij toelichtte dat het origineel op het Capitool in 

Rome te vinden was (afb. 64).979  

 

 

64. Hendrick Goltzius, Marforio, 1590-91, rood krijt op papier, Haarlem, Teylers Museum. 

 

Van Mander wees er tevens op dat Bandinelli’s modellen bij tijd en wijle meer waardering 

ontvingen dan zijn voltooide beeldhouwwerken. Het feit dat Bandinelli een uitstekende 

tekenaar was en hij intensief en veelvuldig had gewerkt naar modellen, stelde hem bij uitstek 

in staat om sculpturale kwaliteiten aan het papier toe te vertrouwen. Schilders konden leren 

van beeldhouwers als Bandinelli. Wanneer ze zijn modellen of voltooide werken niet tot hun 

beschikking hadden, dan konden ze prenten naar zijn ontwerpen gebruiken. Verschillende 

daarvan werden ook door Van Mander opgesomd, terwijl ze bovendien met marginale noten 

onder de aandacht van de lezer werden gebracht. Sculpturale kwaliteiten in de weergave van 

de figuren werden daarbij nadrukkelijk belicht, zoals in de uitvoerige beschrijving van de 

prent van Marco Dente en Agostino Veneziano naar Bandinelli’s Kindermoord (afb. 65): 

                                                 
979 Van Mander 1604, 151r04-11; Van Mander 1604, 151r: “Baccio noch jong, maeckt eenen Reus van sneeu.”; 

“Marsori, is een groot Beeldt van eenen Rivier-Godt, light te Room opt Capitolium.”; Cohen-Willner 2014, p. 

370; vgl. over Vasari’s behandeling van het beeld in sneeuw door Michelangelo, Oettinger 2005. 
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 “Dewijle Baccio aen dese dingen doende was, en liet nae zijn gewoonte niet af te 

teyckenen, en maecte voor Marcus van Ravenna, en Augustijn Venetiaen, Plaetsnijders, 

onder ander een groot bladt, wesende een Kinderdoodinge, vol naeckten van Mannen, 

Vrouwe[n] en kinderen, doode en levende, met verscheyden actien van Vrouwen en 

Soldaten. Hier gaf hy te kennen de goede teyckeninge, die hy hadde in den figueren, 

t'verstandt van den spieren, en alle Lidtmaten: welck stuck hem over gantsch Europa groot 

gherucht toelangde, en is noch in grooter weerden gehouden.”980 

 

 
65. Marco Dente en Agostino Veneziano naar Baccio Bandinelli, Kindermoord, 1520-1530, gravure, Londen, 

British Musuem. 

 

En andere prent naar Bandinelli, vervaardigd door Marcantonio Raimondi, was een 

Martyrium van de heilige Laurentius (afb. 66). Ook hier werd de aandacht gevestigd op de 

manier waarop naakte en geklede figuren waren verwikkeld in verschillende handelingen, 

                                                 
980 Van Mander 1604, 152v03-10; Van Mander 1604, 152v: “Print van een Kinderdoodinge van Baccio, 

uytnement wesende.” 
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66. Marcantonio Raimondo naar Baccio Bandinelli, Martyrium van de heilige Laurentius, ca. 1520, gravure, 

Londen, British Museum. 

 

waarbij hun musculatuur, houdingen en de uitbeelding van de bijbehorende affecten in 

overeenstemming waren met de aard van de gebeurtenissen en het type figuren dat centraal 

stond.981 Bandinelli bracht goede en bruikbare voorbeelden van deze deelen der Consten naar 

dit Leven, iets dat werd bevestigd door de vermelding van nog meer prenten naar Bandinelli, 

waarin een naakte Cleopatra en verschillende anatomische figuren te zien waren.982 

 Het is goed mogelijk dat Goltzius weer een rol speelde in de beslissing om het leven van 

Bandinelli op te nemen. Goltzius’ interesse in antieke en moderne sculptuur is duidelijk af te 

lezen aan de tekeningen die hij in Italië naar sculpturen vervaardigde en aan zijn portretten 

van beroemde moderne beeldhouwers. Hij tekende de Laokoön, de beroemde antieke 

sculptuur waarvan de rechterarm door Bandinelli werd gerestaureerd (afb. 67). Van Mander 

vermeldde niet alleen die restauratie, hij ging bovendien in op de kopie die Bandinelli 

vervaardigde en die volgens de kunstenaar het origineel overtrof. De kopie was bestemd voor 

de Franse koning, die “…geen Beelt van Marmor, noch Antijck noch Moderne …” in zijn 

bezit had. Toch zou Bandinelli’s Laokoön in Italië blijven, aangezien de paus er geen afstand 

                                                 
981 Van Mander 1604, 152v43-153r07; Van Mander 1604, 153r: “Baccij print van S. Laurens.” 
982 Van Mander 1604, 151v42-44; Van Mander 1604, 151r: “Baccio laet een naecte Cleopatra, en een blat met 

Anatomien in Print uytgaen.” 
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van wilde doen. Ter vervanging werd een ander antiek beeld naar Frankrijk gestuurd.983 Weer 

nam Van Mander de gehele vermelding op waarin de Franse koning voorkwam. In zijn 

biografie zou Van Mander geruime aandacht geven aan de fouten in Bandinelli’s karakter. Hij 

zou vijandig, afgunstig en hoogmoedig zijn geweest. Dat de beeldhouwer overweg kon met 

klassieke beeldhouwkunst, werd echter niet in twijfel getrokken. Het leven van Bandinelli 

toonde hoe beeldhouwkunst niet rigoreus werd verwijderd, maar juist een eigen plaats kreeg 

in het Schilder-boeck. Het was vanwege haar toegevoegde waarde voor de schilderkunst dat 

het de moeite waard was om deze voorbeelden, die in eerste instantie niet tot het domein van 

de schilderkunst leken te horen, toch in de Italiaanse Levens op te nemen.984 

 

 
67. Hendrick Goltzius, Laokoön, 1591, zwart en rood krijt op blauw papier, Haarlem, Teylers Museum. 

                                                 
983 Van Mander 1604, 152v14-43; Van Mander 1604, 152v: “Baccio vermeet hem eenen beteren Laochon te 

maken, als den Antijcken op Belvideer.”; “Baccio droegh hen heel wel in zijn Laochon, en maeckte den rechten 

arem aen den Antijcken.” 
984 Verschillende kunstenaars waren op beide terreinen werkzaam. Vaak verdwenen voorbeelden van hun 

sculptuur meer naar de achtergrond, maar werden ze niet volledig geweerd uit de tekst. Een voorbeeld is ook het 

leven van Beccafumi, die in de titel van zijn leven door Van Mander alleen nog schilder als schilder werd 

aangemerk. Beccafumi’s activiteiten als “gietmeester” of beeldhouwer kregen minder prominente aandacht, 

maar werden nog wel genoemd in de lopende tekst; Van Mander 1604, 143v05-09. 
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Figuren 

De aandacht in het leven van Bandinelli voor de studie van modellen, vond in zekere zin een 

voortzetting in de daarop volgende biografieën. Bij Francesco Salviati, Taddeo Zuccaro en 

Michelangelo kwam het bestuderen en uitbeelden van figuren in relatie tot elkaar en tot hun 

omgeving veelvuldig aan de orde. Weer waren het Van Manders keuzes bij het bewerken die 

zijn interesses aan het licht brachten. In vergelijking met de eerste Italiaanse Levens, zou hij 

bovendien steeds regelmatiger een inhoudelijke reflectie op het voorafgaande leven 

toevoegen. Die noodzaak werd steeds groter, aangezien levens steeds vaker in een afwijkende 

volgorde werden gepresenteerd. Wijzigingen in de sequentie van de levens zorgden er voor 

dat Bandinelli en Salviati direkt na elkaar besproken werden en levens inhoudelijk op elkaar 

betrokken konden worden. Wat in Van Manders bewerking scherper naar voren kwam, was 

met name Salviati’s interesse en aanleg voor de studie van figuren en de grote 

overeenkomsten die er wat dat aanging bestonden met de biografie van Bandinelli. Salviati 

was eveneens een uitstekend tekenaar en weer leidde het verzilveren van juist dat talent tot 

succes. Ook hij had een ander vak zullen beoefenen, kwam in de leer bij een goudsmid en zou 

zich alsnog op de schilderkunst toeleggen onder leiding van niemand minder dan Bandinelli. 

De bespreking van Salviati’s leertijd bood zodoende de mogelijkheid om nogmaals 

Bandinelli’s educatieve kwaliteiten onder de aandacht te brengen. Onder leiding van zijn 

leermeester en profiterend van de aanwezigheid van medeleerling Giorgio Vasari, zou Salviati 

met sprongen vooruit gaan: 

 

“Eyndelijck worde Vasari bestelt by Baccio Bandinelli, daer Francesco oock by gheraeckte, 

tot groot voordeel van d'een so wel als d'ander: want sy dus by een meer in een maendt als 

andersins in twee Iaren leerden.”985 

 

Nadat de connectie met Bandinelli op die manier duidelijk was vastgesteld, vervolgde 

Van Mander zijn relaas met uiteenlopende voorbeelden die het belang van studie voor 

met name het uitbeelden van figuren onderstreepten. Salviati kwam uit de anekdotische 

schets van zijn jonge jaren naar voren als een getalenteerde, hardwerkende jongen die 

samen met zijn medeleerling Vasari, honger en kou trotseerde om hele dagen in het 

Vatikaans paleis te kunnen tekenen. Ook elders in Rome waren ze actief en zouden ze 

                                                 
985 Van Mander 1604, 156r24-27; Vasari 1568, III, p. 627, r. 03-07. Volgens Vasari werkte Francesco Salviati 

zelfs zo hard dat hij ziek werd. Deze bewering werd echter voor de Italiaanse levens aangepast; Van Mander 

1604, 156v11; vgl. Vasari 1568, III, p. 629, r. 19-32. Pas aan het einde van de biografie noteerde Van Mander 

dat Salviati een zwakke gezondheid had en ziek werd, “… wesende door stadich meesteren …”; Van Mander 

1604, 159r09-11. 
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“…naeckten nae ’t leven …” bestuderen in een “… stove …”  ofwel een (semi) antieke 

badkamer en elders enkele “… anatomien” uitvoeren.986 Het belang van het tekenen van 

figuren werd bovendien nog aangezet met de voor Van Mander uitzonderlijke 

vermelding van een getekende studie in rood krijt, een David tot koning gezalfd, die hij 

nog eens aanprees als het beste dat Salviati ooit tekende. Het belang van die tekening 

werd nog verduidelijkt met de toevoeging dat ze door ene Damiaen van Bergamo met 

bladgoud werd verlucht.987 Al met al was Salviati’s talent voor het tekenen van met 

name figuren al op jeugdige leeftijd onderkend. Het was onder invloed van zijn 

leermeester Bandinelli en door hard studeren tot volle wasdom gekomen. Dankzij dat 

talent voor het weergeven van figuren kon Francesco Salviati worden afgeschilderd als 

een meester die alle deelen der Consten in de vingers had. Hij was volgens Van Mander 

zelfs een universael meester, omdat hij dat moeilijkste deel der Consten, het uitbeelden 

van figuren, in al zijn aspecten beheerste.988  

Belangrijk was bovendien dat Francesco Salviati niet alleen de individuele figuur 

wist af te beelden, maar deze vooral in relatie tot elkaar en hun omgeving kon 

weergeven. Verschillende voorbeelden die Van Mander opnam, benadrukten juist dat 

vermogen tot ordonnantie. Een mooi voorbeeld was de Visitatie in de San Giovanni 

Decollato in Rome, een wandschildering die Van Mander schaarde onder het beste dat 

de schilder ooit vervaardigde (afb. 68). De voorstelling werd geprezen om de goede 

perspectivische weergave van de architectuur, maar de meeste aandacht ging uit naar de 

manier waarop de figuren in die architectuur waren weergegeven. Die figuren waren 

naakt en gekleed afgebeeld, met gratie in zowel de gezichten als in “… alle deelen …” 

en met aandacht voor de correcte manier waarop ze zich verhielden tot hun omgeving, in 

dit geval dus de architectuur waarin ze waren opgenomen.989 Deze voorstelling was door 

Jacob Matham in prent gebracht, maar een vermelding daarvan zou Van Mander niet aan 

de tekst toevoegen (afb. 69). Wel zou hij op basis van Vasari’s tekst een andere prent, de 

Bekering van Paulus (afb. 70) vermelden. Die prent werd naar een tekening en op 

verzoek van Francesco Salviati door Eneas Vico vervaardigd. Ze etaleerde Salviati’s  

 

                                                 
986 Van Mander 1604, 156v04-10. 
987 Van Mander 1604, 156v22-25; vgl. Vasari 1568, III, p. 630, r. 34-42. De vermelding werd in de errata 

herzien: Van Mander 1604, 305r: “fol.156.b.reg.25. leest, hout ghewrocht.” 
988 Van Mander 1604, 158r28-38. 
989 Van Mander 1604, 156v25-32; Vasari 1568, III, p. 630, r. 42-p. 631, r. 11. 
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68. Francesco Salviati, Visitatie, 1538, fresco, Rome, Oratorium van de San Giovanni Decollato. 

 

vaardigheid in het uitbeelden van figuren en zijn talent voor ordonnantie.990 Hetzelfde 

was onder meer ook te zien in een andere opdracht die Van Mander zou bespreken, 

namelijk voor het palazzo Ricci in de Via Giulia.991 De aandacht voor de uitbeelding van 

figuren in een ordonnantie stond in de biografie echter niet op zichzelf. Van Mander 

koos ervoor nog een ander punt onder de aandacht te brengen en dat was de rol die de 

opdrachtgever speelde bij het tot stand komen van kunstwerken. Voor hij de lof zong op 

Salviati’s universaliteit, noteerde Van Mander op basis van de Vite dat Francesco 

Salviati grootse dingen tot stand had kunnen brengen, indien hij maar de vrije hand van 

zijn opdrachtgevers had gekregen.992 Maar het was in zijn omgang met opdrachtgevers 

dat Francesco Salviati tekort schoot. Kwalijke trekken zoals hoogmoed, 

onvriendelijkheid en onbeleefdheid stonden een goede relatie met opdrachtgevers in de  

                                                 
990 Van Mander 1604, 157v39-41; Gregory 2012, p. 293. 
991 Van Mander 1604, 158r16-38. 
992 Van Mander 1604, 158r26-28. 
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69. Jacob Matham naar Francesco Salviati, Visitatie, ca. 1595-1600, gravure, Amsterdam, Rijksmuseum. 

 

weg en waren bepalend voor zijn uiteindelijk maar matige succes als schilder. Tekenend 

voor de manier waarop Van Mander positieve en negatieve eigenschappen inmiddels 

tegen elkaar afzette en indicatief voor het belang dat hij toedichtte aan opdrachtgevers 

van kunst, zou dit onderwerp de verdere biografie van Salviati beheersen. De enige 

marginale noten die aan het leven werden toegevoegd, brachten die negatieve 

karaktereigenschappen onder de aandacht.993 

 De biografie van een volgende schilder, Daniele da Volterra, kende een zelfde 

dualiteit. Van Mander prees de uitbeelding van de figuren en hij somde kenmerkende 

voorbeelden op. In de Orsini kapel in de SS. Trinità te Rome waren veel figuren met een 

“… ongelooflijcken vlijt en Const …” vervaardigd. In het bijzonder waren daar de 

sybillen in de bogen die “… de schoonste beelden zijn van al t’werck …”, maar ook een 

Opwekking “… in welcken naeckten dooden is een ongelooflijcke stydie der musculen 

…”. Ook werd de lezer nog eens geattendeerd op de “… schoon figueren (…) ghelijck 

alle t’ander werck is.”994 Ditmaal werd pittige kritiek geuit op Daniele’s trage manier  

                                                 
993 Van Mander 1604, 156v.. : “Exempel, hoe quaet het is, niet vriendlijck en beleeft te wesen”; Van Mander 

1604, 158r ..: “Hoochmoedt verweckt vyantschap.” 
994 Van Mander 1604, 159v08-30. 
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70. Eneas Vico naar Francesco Salviati, Bekering van Paulus, 1545, gravure, Londen, British Museum. 

 

van werken, waarop ook werd gewezen met een marginale noot.995 Al in de antieke Levens 

kwam bij Apelles ter sprake dat een te grote precisie kon resulteren in een werk dat niet uit de 

verf kwam en waaraan gratie ontbrak. Van Mander verwees daar vooruit naar de levens van 

moderne meesters voor recentere voorbeelden – “… als noch in't leven der moderne Meesters 

hier en daer ghespeurt sal worden” – en bood zo een mooi voorbeeld van de manier waarop de 

levens onderling ook op elkaar betrekking hadden.996 Daniele da Volterra’s trage werktempo 

had inderdaad consequenties voor de uitvoering van het werk. Van Mander ontwaarde in het 

werk hardheid, zwaarmoedigheid en een gebrek aan een zekere “… vloeylijckheyt, die den 

aenschouwer behagelijck en aenghenaem is …”.997 Hier waren fundamentele artistieke 

kwesties in het geding. Het vervaardigden van goed opgebouwde en geproportioneerde 

figuren die zich goed tot elkaar en hun omgeving verhielden, volstond niet. Net als bij 

Bandinelli zat het probleem bij Daniele uiteindelijk in de verfbehandeling, een onontbeerlijk 

deel der Consten voor met name de uitbeelding van figuren. Het was daarom treffend dat 

Daniele zich uiteindelijk op de beeldhouwkunst zou toeleggen. 

                                                 
995 Van Mander 1604, 159v: “Een dingen dat met moeyte langhsaem is gedaen, staet veeltijts onbehaeghlijck 

voor den aenschouwers.” 
996 Van Mander 1604, 77v15-16. 
997 Van Mander 1604, 31-33. 
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Iets dergelijks was voor Taddeo Zuccaro niet nodig. Ook in zijn leven was de studie voor het 

vervaardigen van figuren een belangrijk onderwerp, terwijl met name de uitvoering in verf bij 

hem wel geslaagd verliep. Dit werd door Van Mander bovendien nadrukkelijker onder de 

aandacht gebracht, met name door schijnbaar kleine, veelzeggende wijzigingen en 

aanvullingen in de tekst door te voeren. Zo vormde dit leven een duidelijke pendant van de 

voorgaande, waarbij ditmaal op artistieke gronden Taddeo Zuccaro als de betere naar voren 

werd geschoven. Aan het begin van het leven nam Van Mander op dat Taddeo naar Rome 

vertrok en los van Vasari voegde hij daar aan toe dat de kunstenaar dit deed: “… door den 

grooten leerlust ghedreven wesende.”998 Ook verderop werd vervolgens meer nadruk gelegd 

op Taddeo’s  leergierigheid. Vasari vertelde dat Taddeo na zijn aankomst in Rome ondanks 

diverse tegenslagen de moed niet verloor, terwijl Van Mander liever schreef dat de schilder 

“… den moedt noch leer-lust” verloor.999 Waar Vasari over het verblijf van de kunstenaar bij 

een leermeester, ene Giovanni Pietro Calabrese, wat in het algemeen opmerkte dat die periode 

weinig goeds opleverde, daar stelde Van Mander expliciet vast dat Taddeo bij deze Calabrese 

“… conde weynich leeren en qualijck leven …”.1000 En op eigen gelegenheid werd Taddeo 

omschreven als een “… constlievenden …” jongen, die alle ontberingen bij zijn meester niet 

erg had gevonden, mits hij tenminste de tekeningen van Rafael in diens bezit had mogen 

bestuderen en natekenen.1001 Taddeo verliet zijn meester en ging op eigen kracht verder. Hij 

voorzag in zijn onderhoud door zich als schildersknecht te verhuren, terwijl hij in zijn vrije 

uren tekende, onder meer naar het werk van Rafael in de Villa Chigi. De spartaanse en op 

studie gerichte werkhouding van Taddeo Zuccaro werd voor alle duidelijkheid nog 

gememoreerd in een marginale noot, waarin hij het belang van studie nogmaals onder de 

aandacht bracht: “Exempel, dat lust en yver om leeren veel vermogen.”1002 De nadrukkelijke 

aandacht voor Taddeo’s leergierigheid beperkte zich niet tot de bespreking van diens jonge 

jaren. Ook in verband met een opdracht voor een kapel in de San Marcello al Corso die 

Taddeo als zelfstandig meester vervaardigde, kwam ze ter sprake. Weer week Van Mander af 

van de tekst van de Vite, ditmaal om het algemene belang van Rome als centrum van studie 

onder de aandacht te brengen. Vasari had gesproken van zogenaamde “… giovani forestieri 

…”, jonge vreemdelingen, die in Rome bereidwillig werk aannamen om daarvan te leren en 

daarnaast de kost te verdienen. Van Mander beperkte die praktijk niet tot leerlingen van 

                                                 
998 Van Mander 1604, 161r15-18; vgl. Vasari 1568, III, p. 687, r. 01-05. 
999 Van Mander 1604, 161r28; vgl. Vasari 1568, III, p. 687, r. 12-13. 
1000 Van Mander 1604, 161r31-33; vgl. Vasari 1568, III, p. 687, r. 17-18. 
1001 Van Mander 1604, 161r38-40; vgl. Vasari 1568, III, p. 22-25. 
1002 Van Mander 1604, 161r40-161v02; 161r. 
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buiten Rome. Bovendien liet hij weg dat ze kwamen om geld te verdienen, waarmee grotere 

nadruk kwam te liggen op Rome als centrum voor studie.1003  

Met al die aandacht voor studie, was het interessant dat het leerproces bij Taddeo deels op 

een afwijkende manier verliep. Met name in het uitbeelden van figuren ontwikkelde Taddeo 

zich door niet alleen het werk van anderen te observeren en na te tekenen. Hij wist in dat deel 

der Consten meer te bereiken door goed naar de woorden van een volgende leermeester, de in 

Parma opgeleidde Daniele Porri, te luisteren. Deze Daniele was weliswaar niet de beste 

meester, maar hij wist wel adequaat de poeselicheyt en soeticheyt van het werk van Correggio 

en Parmigianino in woorden te vangen, meesters die hij persoonlijk aan het werk had gezien:  

 

“En al was Daniel den besten Schilder niet, dewijl hy die voornoemde groote Meesters veel 

hadde sien wercken, so waren Taddeo zijn woorden meer vorderlijck in't onderwijsen en 

seggen, dan of hy een ander hadde sien wercken, verstaende uyt hem, met wat poeselicheyt 

en soeticheyt sy hun wercken deden.”1004 

 

De woorden van Daniele Porri vielen bij Taddeo in vruchtbare aarde. Terwijl Francesco 

Salviati en Daniele da Volterra juist op het punt van verfbehandeling te kort schoten, 

bleek Taddeo met name voor dit deel veel aanleg te bezitten. Van Mander illustreerde dit 

met het voorbeeld van de Hemelvaart van Maria in de Pucci kapel van de SS. Trinità te 

Rome. Die vermelding steunde in beginsel weer op de Vite, maar nogmaals vulde hij 

Vasari’s woorden aan. Van Mander presenteerde het fresco als een ultiem werk waarin 

Taddeo met name zijn expertise in het uitbeelden van figuren demonstreerde.1005 Dit 

vulde hij aan met de toevoeging dat de voorstelling grote figuren bevatte en de apostelen 

levensgroot waren afgebeeld, iets dat niet uit de Vite op te maken was. Van Mander 

gebruikte zo de vermelding van de Hemelvaart van Maria om een afsluitende, algemene 

typering van het werk van Taddeo te geven. Verschillende deelen der Consten die 

ondermeer betrekking hadden op verfbehandeling, compositie en de uitbeelding van 

gezichten, haar en handen kwamen daarbij aan de orde, maar opnieuw ging speciale 

aandacht uit naar het uitbeelden van naakte figuren, waarbij hij er met name op lette dat 

                                                 
1003 Van Mander 1604, 162r40-43; vgl. Vasari 1568, III, p. 691, r. 12-16. 
1004 Van Mander 1604, 161v10-18; Vasari 1568, III, p. 688, r. 01-10. Er is een overeenkomst met een brief van 

Domenico Lampsonius aan Vasari, aangehaald aan het einde van het leven van Giulio Clovio. Lampsonius 

bedankte Vasari daarin voor zijn boek. Hij had door het lezen ervan niet alleen Italiaans geleerd, maar ook de 

praktische basisbeginselen van de schilderkunst, waaronder het in olieverf weergeven van natuurlijke objecten, 

in het bijzonder naakten en allerlei soorten draperieën; Vasari 1568, III, p. 861, r. 09-14. 
1005 Van Mander 1604, 163v01-04; vgl. Vasari 1568, III, pp. 698, r. 46 – 699, r. 04. 
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de weergave van de huid niet te hard was.1006 Nogmaals ging het over de manier waarop 

de figuren in verf waren weergegeven en waarbij Taddeo’s aangeboren talent hem goed 

van pas kwam: “… colorerende seer vrolijck, en veerdich.” Anders dan in de Vite zou 

het leven zonder enige wanklank eindigen. Vasari’s kritiek op de kunstenaar werd niet 

overgenomen.1007 Taddeo’s talent voor het uitbeelden van figuren in combinatie met een 

goede verfbehandeling bood genoeg reden om die kritiek te negeren. Gezien de 

opmerking over de meer dan levensgrote figuren in de Hemelvaart van Maria, lijkt het 

aannemelijk dat Van Mander over Taddeo Zuccaro aanvullende informatie ontving. 

Jacob Matham bracht rond 1600 een prent uit naar het fresco (afb. 71) en hij zou Van 

Mander over de grootte van de figuren kunnen hebben geïnformeerd. Daarnaast 

ontmoette Hendrick Goltzius in Rome Federico Zuccaro, de jonge broer van Taddeo en 

ook dit zou de positieve toon over Taddeo’s verfbehandeling in zijn figuren kunnen 

verklaren. 

 

 

71. Jacob Matham naar Taddeo Zuccaro, Hemelvaart van Maria, ca. 1600, gravure, Londen, British 

Museum. 

                                                 
1006 Van Mander 1604, 163v05-07. 
1007 Vasari 1568, III, p. 699, r. 23-30. 
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In meerdere opzichten vormde het leven van Taddeo een keerpunt in de tekst. Om te beginnen 

was hier een meester die een goede uitbeelding van figuren wist te koppelen aan een 

uitstekende verfbehandeling, iets waarmee hij zich duidelijk onderscheidde van zijn direkte 

voorgangers Salviati en Daniele da Volterra. In breder opzicht vormde het leven een keerpunt 

in de manier waarop Van Mander de levensbeschrijvingen samenstelde. Het was voor het 

eerst dat een levensbeschrijving bij Vasari zoveel inhoudelijke gegevens over een andere 

kunstenaar bevatte, dat hij deze informatie eruit kon lichten en op basis daarvan een nieuwe 

biografie kon vormen waarin die tweede kunstenaar centraal stond.1008 En dat deed Van 

Mander ook. De gegevens over Federico Zuccaro lichtte hij uit de tekst over Taddeo en deze 

zouden de basis vormen voor een nieuwe biografie gewijd aan Federico. Die ingreep toonde 

niet alleen hoe Van Mander de Italiaanse Levens graag actualiseerde. Het liet ook zien dat de 

Italiaanse Levens vanuit een andere premisse werden geschreven. Bij Vasari vormde 

Taddeo’s leven de opmaat tot de biografie van Michelangelo. Met Michelangelo waren alle 

kunstenaars die Vasari had beschreven overleden. Daarna zou hij nog enkele levende 

kunstenaars beschrijven, zoals ondermeer Primaticcio, Titiaan en Jacopo Sansovino. Deze 

bleken echter geen van allen de grootheid van Michelangelo te kunnen evenaren, waarmee 

Vasari zoals bekend impliceerde dat het hoogtepunt van de schilderkunst in het verleden 

lag.1009 Van Mander zou wat dat aanging in de Italiaanse Levens een heel ander beeld 

schetsen. Door het leven van Taddeo op te splitsen, het aandeel van Federico Zuccaro over het 

leven van Michelangelo heen te tillen, deze jongere schilder een eigen biografie toe te kennen 

en hem veel lof toe te zwaaien, werden zowel Vasari’s indeling als het onderliggende concept 

ingrijpend veranderd. Voor Van Mander vormde Michelangelo geen eindpunt. Hij 

beschouwde hem als een buitengewoon getalenteerde schilder en beeldhouwer, die door zijn 

uitzonderlijke prestaties een groot aandeel had in de ontwikkeling van artistieke 

vaardigheden. Ook na zijn artistieke biografie behandeld te hebben bleef Karel van Mander de 

ontwikkeling van die vaardigheden volgen en hij bleef documenteren hoe deze werden 

uitgedrukt in deelen der Consten. Van die deelen bleef hij ook kenmerkende voorbeelden 

presenteren en daarmee ging hij door tot aan het moment van publicatie. Dat Michelangelo’s 

biografie in de Italiaanse Levens zeer lang was, lag aan het feit dat deze uitzonderlijk 

getalenteerde kunstenaar bijzonder veel en ook bijzonder goede voorbeelden van deelen der 

                                                 
1008 Bij Jacopo Palma Giovane, Paolo Veronese en Jacopo Tintoretto die in de Vite ook al in een ander leven ter 

sprake waren gekomen, ging het om tekstfragmenten. Die waren nauwelijks toereikend om een biografie mee te 

vullen, terwijl de informatie over Federico Zuccaro genoeg was om op zichzelf te staan. 
1009 Vasari 1568, III, pp. 797, r. 03 – 798, r. 04. 
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Consten had geproduceerd. De kunstenaar kreeg bij Van Mander ook geen goddelijke status 

toegedicht die per definitie niet door anderen te evenaren zou zijn. 

Gezien die afwijkende benadering zal het niet verbazen dat Van Mander het noodzakelijk 

achtte Michelangelo’s biografie ingrijpend te bewerken. Om te beginnen werd de status van 

de kunstenaar dus tot menselijke proporties teruggebracht en werden alle verwijzingen naar 

een goddelijke interventie genegeerd. Tevens werd ook de nadruk op Toscane en Florence 

sterk teruggebracht.1010 Ingrijpend was ook dat Michelangelo vooral als schilder en 

beeldhouwer werd besproken. Van Mander typeerde hem in de titel van de biografie nog wel 

als architect, maar zijn werk op dat terrein kwam over het algemeen slechts zijdelings ter 

sprake. Van Mander maakte ook heel duidelijk die bouwkundige activiteiten als hinderlijk te 

beschouwen, aangezien ze de kunstenaars volledige toewijding aan de schilder- en 

beeldhouwkunst in de weg stonden.1011 Ook in dit leven was opnieuw een bijzondere rol voor 

de sculptuur weggelegd. Anders dan bij Baccio Bandinelli was Michelangelo over de hele 

linie een consistent en uitzonderlijk goed beeldhouwer. Dit maakte voor Van Mander 

onlosmakelijk deel uit van zijn status en aanzien als kunstenaar. Van Mander beschreef vrij 

uitvoerig individuele sculpturen en weer interesseerde hij zich in het nut van deze werken 

voor schilders en de schilderkunst. 

In navolging van Vasari wees Van Mander andermaal op de gemeenschappelijke basis en 

de onderlinge verbondenheid van beide vakken via de tekenkunst. Michelangelo was wat dat 

aanging belangrijk. Hij was het “… licht der alghemeener Teycken-const …” en hij wees 

daarmee de weg voor het schilderen, beeldhouwen en het bouwen.1012 Het was in het tekenen 

dat Michelangelo’s talent zich op jeugdige leeftijd openbaarde. Dit bracht Van Mander niet 

alleen met een eerste marginale noot onder de aandacht, hij nam tegen zijn gewoonte in ook 

op waar die vroege tekening zich vervolgens bevond, namelijk in de tekeningencollectie van 

Giorgio Vasari.1013 Met de opname van verschillende voorbeelden demonstreerde Van 

                                                 
1010 Van Mander 1604, 163v21-33; vgl. Vasari 1568, III, p. 715, r. 03-11. Dit sloot aan bij wat eerder werd 

vastgesteld. Florence moest wel als de bakermat van de moderne schilderkunst worden beschouwd. Voor latere 

periodes trad echter vooral Rome, maar ook Venetië, als belangrijk centrum naar voren, terwijl Florence meer en 

meer uit de tekst werd geschreven. Het sonnet dat Van Mander aan het einde van het leven in vertaling opnam, 

bevatte ook een strove waarin de kunstenaar juist die goddelijke status die hem was toebedeeld kritisch 

beschouwde. 
1011 Van Mander introduceerde de kunstenaar aan het begin van de biografie in de eerste plaats als schilder. In de 

inleiding tot het leven nam hij niet op dat Michelangelo werd geboren in een rotsachtige mijnstreek waar veel 

steensnijders en beeldhouwers woonden, noch noemde hij dat de min van Michelangelo de echtgenote was van 

een steensnijder; Van Mander 1604, 163v20-36; vgl Vasari 1568, III, pp. 715, r. 03 – 716, r. 40, vooral r. 31-40. 

Van Mander over aanleg in relatie tot afkomst en topografie, zie Miedema 1981, pp. 2, 91, 92. 
1012 Van Mander 1604, 163v26-27. 
1013 Van Mander 1604, 164r: “Michel Agnolo noch jongh, verbetert Domenico del Grillandaio sijns Meesters 

teyckeninghe.” Van Mander 1604, 164r01-07. 
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Mander hoe Michelangelo zich vervolgens verder ontwikkelde als kunstenaar, namelijk door 

antieke meesters, moderne meesters en ook de natuur te bestuderen en te imiteren. Hij 

beschreef hoe Michelangelo een sleutel had tot de hof van Lorenzo de’ Medici. Die hof stond 

vol met antiquiteiten en uitstekende schilderijen, waarnaar Michelangelo eindeloos 

kopieërde.1014 Van Mander gebruikte dit voorbeeld ook om nadrukkelijk onder de aandacht te 

brengen hoe een vooraanstaand meceen een jonge kunstenaar in het leren kon ondersteunen. 

Op eigen initiatief reflecteerde hij dat hieraan “…de mildicheyt van desen Heere, tot de Const 

leerlustige Ieught, af te meten is …”.1015 Michelangelo bestudeerde ook de anatomie van 

lijken om het weergeven van figuren te leren beheersen.1016 Hij wist al snel zijn 

medeleerlingen, maar ook gevestigde meesters, naar de kroon te steken. Van Mander vertelde 

over een tekening die de kunstenaar vervaardigde naar een prent van Martin Schongauer. 

Daarin imiteerde hij diens manier zo goed, dat de tekening voor een origineel van de Duitse 

meester werd aangezien.1017 Ook op het terrein van de sculptuur wist Michelangelo een 

belangrijk voorbeeld als Donatello te overtreffen. En hij was al de beste onder de jongens die 

het werk van Masaccio in de Carmine natekenden.1018 Na die uitvoerige behandeling van de 

manier waarop hij leerde naar modellen en daarin gefaciliteerd werd door een vooraanstaand 

heer als Lorenzo de’ Medici, stapte Van Mander over op een bespreking van Michelangelo als 

zelfstandig meester. Zijn werk zou gaan functioneren als model voor andere kunstenaars en 

door aanpassingen in de tekst werd dit in de Italiaanse Levens nadrukkelijker naar voren 

gebracht. 

In eerste instantie werden zijn activiteiten als zelfstandig beeldhouwer besproken voordat 

zijn schilderkunst aan de orde kwam. Vanwege de nauwe relatie tussen schilder- en 

beeldhouwkunst, onder meer op het punt van de organisatie van het leerproces, was dit een 

begrijpelijke en acceptabele tekstvolgorde, zelfs voor een tekst die zich in de eerste plaats op 

                                                 
1014 Van Mander 1604, 164r20-164v04; vgl. Vasari 1568, III, pp. 718, r. 31 - 719, r. 31; pp. 719, r. 42- 720, r. 01. 
1015 Van Mander 1604, 164r45-46. 
1016 Van Mander 1604, 164v27-30. 
1017 Van Mander 1604, 164r12-20; vgl. Vasari 1568, III, p. 718, r. 17-31. Dit was het voorbeeld dat werd 

nagevolgd door Goltzius met zijn “Meesterstukken.”  Goltzius werd ook door Van Mander vergeleken met 

Michelangelo, met name op het punt van de inventio; Van Mander 1604, 285v11-13: “… dan hy laet noode zijn 

dinghen onvolmaeckt yemant sien, dan voldaen zijnde geern yeghelijcken wie wil: in dat en anders ghelijckende 

den uytnemenden Michael Agnolo. Ick acht niet, dat yemant so vast en veerdigh is, een beeldt, jae een gantsche 

Historie, uyt der handt, sonder yet te bootsen, te trecken ten eersten met de Pen, met sulcken volcomenheyt, en 

suyverlijck te voldoen, en met so grooten geest.”; zie ook Miedema 2013, p. 21, n. 58; New Hollstein (Hendrick 

Goltzius) 2012, dl. 1, nrs. 8-13, pp. 15-32.  
1018 Van Mander 1604, 164v04-10: hij overtrof Donatello; Van Mander 1604, 164v10-18: hij tekende in de 

Carmine naar Masaccio en wist andere navolgers te overtreffen. 
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schilders en het schilderen richtte.1019 Bij de behandeling van Michelangelo’s schilderkunst 

kreeg een tweetal werken veel aandacht in de tekst, namelijk het karton van de Slag bij 

Cascina voor een fresco in het Palazzo Vecchio te Florence en het plafond van de Sixtijnse 

kapel van het Vatikaans paleis.1020 Deze werken vormden een categorie op zichzelf, met name 

vanwege hun voorbeeldfunctie voor andere kunstenaars. Het befaamde karton voor de Slag bij 

Cascina vervaardigde Michelangelo in stevige concurrentie met Leonardo da Vinci. In de 

Italiaanse Levens was het karton ook voorafgaand aan het leven van Michelangelo al 

meerdere malen opgevoerd als uitnemend voorbeeld voor leerlingen van de schilderkunst en 

ook in de biografie zelf waren het de instructieve, didactische kwaliteiten die Van Mander 

nadrukkelijk onder de aandacht bracht.1021 Hij wees erop dat het karton een uitgebreid 

repertoire aan voorbeelden bood van onder meer naakten, houdingen van figuren, actien van 

figuren, de weergave van spieren en van de weergave van figuren in groepen. Het karton werd 

daarom nadrukkelijk besproken als een voorbeeld voor de schilderjeugd, waarbij Van Mander 

bondiger en met name explicieter dan Vasari stelde dat veel kunstenaars ervan leerden en 

daarom schilder werden: 

 

                                                 
1019 Michelangelo wist onder meer antieke sculptuur te evenaren en te overtreffen. Ook hij vervaardigde een 

beeld van sneeuw, zoals eerder werd gedaan door Bandinelli; Vam Mander 164v26-27. Maar waar Bandinelli in 

sneeuw de beroemde antieke Marforio imiteerde, daar was Michelangelo in de hof van Lorenzo de’Medici al in 

marmer de concurrentie aangegaan met de daar aanwezige antieke sculpturen; Van Mander 1604, 164r20-40. 

Michelangelo vervaardigde ondermeer een grote Hercules in marmer, die naar François I van Frankrijk werd 

gezonden; Van Mander 1604, 164v21-24. Hij maakte ook een levensgrote slapende Cupido, waarover bij Vasari 

verschillende verhalen de ronde deden. Van Mander vertelde de versie waarin het beeld door Michelangelo werd 

begraven in de tuin van een handelaar, zodat het beeld er oud uit ging zien en voor antiek doorging. Dit relaas 

kreeg ook een marginale noot; Van Mander 1607, 164v: “Michel Agnolo maect eenen marbere[n] slapenden 

Cupido, die voor Antijck te Room wert ontgraven”.  De versie waarin de handelaar onbetrouwbaar was en 

iedereen iets wijsmaakte over de sculptuur om meer geld te kunnen verdienen, werd door Van Mander 

genegeerd; Van Mander 1604, 164v40-46; vgl. Vasari 1568, III, p. 721, r. 04-26. Andere sculpturen die Van 

Mander uitvoerig besprak waren een Cupido en Bacchus voor een edelman Jacopo Galli, de Pietà in de Sint 

Pieter, de David in marmer voor signor Soderini in Florence en een versie daarvan in koper die Soderini naar de 

Franse koning zond, een medaillon in brons voor Vlaamse edellieden en verderop het Grafmonument van Julius 

II en een beeld van de paus dat werd uitgevoerd in koper en dat door Francia om verkeerde redenen werd 

geprezen, namelijk om het gietwerk en niet om de kunst. Naar de maatvoering van Michelangelo’s sculpturen 

werd met een marginale noot verwezen; Van Mander 1604, 171v: “M. Agnolo maeckte beelden, tot 12. 

Hoofde[n] langh.” 
1020 Het Doni tondo is het eerste schilderij dat wordt besproken. Van Mander is enthousiast over de affecten, 

waarvan hij ook een beschrijving geeft. Daarnaast bericht hij uitvoerig over de betaling en de manier waarop 

Michelangelo de opdrachtgever laat betalen voor zijn kunst, waarnaar een marginale noot verwees; Van Mander 

1604, 165v21-42; 165v: “Michel Agnolo verdubbelt tweemael sijne[n] eysch.”; vgl. Vasari 1568, III, pp. 724, r. 

36 – 725, r. 13. 
1021 Een veel minder prestigieus karton bleef bij Van Mander ongenoemd, namelijk waar een kapper (en 

voormalig schilder) door Michelangelo werd geholpen met een karton voor een schilderij; Vasari 1568, III, p. 

721, r. 28-34. 
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“ … was de Schilder-jeucht lange tijt een uytnemend' Exemplaer, dat veel Meesters heeft 

ghemaeckt, als Raphael, en del Sarto, Rosso, en meer andere.”1022 

 

Dat dit karton door Baccio Bandinelli werd vernield en delen ervan nog bewaard werden in 

Mantua, bracht Van Mander in tegenstelling tot Vasari hier niet nog eens ter sprake.1023 Ook 

bij de bespreking van de decoratie van het gewelf van de Sixtijnse kapel waren het de 

leerzame kwaliteiten van het werk die met name veel aandacht kregen. Karel van Mander was 

buitengewoon uitvoerig in zijn bespreking van het werk. Hij noteerde alle namen van 

kunstenaars die Michelangelo assisteerden, hij vertelde hoe Michelangelo zich in de Sixtijnse 

kapel opsloot om in afzondering te kunnen werken en hij verbeterde Vasari’s relaas waar het 

de volgorde van gebeurtenissen betrof.1024 Hij bleek ook kritische keuzes te maken, 

bijvoorbeeld door niet op te nemen dat Michelangelo a secco in goud accenten in de 

voorstellingen had willen aanbrengen, ongetwijfeld omdat goede kunst daaraan geen behoefte 

had.1025 Net als Vasari noemde Van Mander het werk een lichtend voorbeeld voor de kunst, 

maar ook op dat punt paste hij de tekst aan. Vasari omschreef Michelangelo’s plafond van de 

Sixtijnse kapel als de lamp of lantaarn van onze kunst die de schilderkunst had verlicht:  

 

“Questa opera è stata et è veramente la lucerna dell'arte nostra,  che ha fatto tanto 

giovamento e lume all'arte della pittura, che à bastato a illuminare il mondo, per tante 

centinaia d'anni in tenebre stato.”1026 

 

In grote lijnen nam Van Mander die beeldspraak over. Ook voor hem was het werk een 

lantaarn voor de kunst, maar bij hem was het niet de schilderkunst die erdoor werd verlicht. 

Karel van Mander typeerde het plafond van de Sixtijnse kapel juist als lichtend voorbeeld 

voor de tekenkunst die zoveel honderden jaren verblind was geweest: 

 

“In summa, dit werck in't gheheel is soo ghedaen, en sulck, dat het is het licht-vat oft Lampe 

onses Consts, dat het genoechsaem is te verlichten de geheele Weerelt, die te vooren in de 

rechte Teycken-const menich hondert Iaren is ghenoech verblint gheweest.”1027 

                                                 
1022 Van Mander 1604, 166r14-16 en marginale noot, Van Mander 1604, 165v: “Carton van Michel Agnolo, daer 

veel nae hebben gepractiseert te Florencen.” 
1023 Dit was in het leven van Bandinelli al nadrukkelijk onder de aandacht gebracht; Van Mander 1604, 151r38-

151v04; vgl. Vasari 1568, III, p. 726, r. 07-14. 
1024 Van Mander 1607, 167v11-28; vgl. Vasari 1568, III, p. 731, r. 02-23; Van Mander 1604, 167v28-34: “… 

hier soudet schijnen en soude moeten wesen dat Michel Agnolo …”; vgl. Vasari 1568, III, p. 731, 23-28; 

Miedema 1984a, p. 19. 
1025 Vasari 1568, III. p. 732, r. 19-25. 
1026 Vasari 1568, III, p. 733, r. 04-06. 
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Dit was een schijnbaar kleine, maar veelzeggende aanpassing van de tekst, die goed duidelijk 

maakte wat Van Mander aan zijn lezers wilde overbrengen, namelijk de functie van het 

plafond als model. Voor hem was het belang van het plafond van de Sixtijnse kapel in de 

eerste plaats gelegen in de uitbeelding en samenstelling van de alom aanwezige figuren. Het 

ging hem in veel mindere mate om de manier waarop deze figuren in verf waren uitgevoerd. 

Die aandacht voor de tekening of de constructie van de figuren was in overeenstemming met 

de wijze waarop het plafond van de Sixtijnse kapel tot nog toe in levens functioneerde als 

reservoir van figuurinventies en tekenvoorbeelden voor schilders. Hoé figuren geschilderd 

moesten worden, dus het wel schilderen, legde hij liever aan de hand van het werk van andere 

kunstenaars uit en daarbij zou hij kwalificeren hoe de verf was opgebracht. Daarvan was in dit 

geval geen sprake. Van Mander somde de kwaliteiten van het werk op en noemde dat men er 

voorbeelden vond van goede inventies, verkortingen, houdingen, schoonheid van naakte 

figuren, draperieën, mooie naakten in beweging en van figuren in verschillende leeftijden. In 

de figuren van de Profeten en Sibillen troffen hem met name de actien en beweeglijke 

affecten. Deze opsomming ontleende Van Mander aan de tekst van Vasari, maar hij was 

bondiger en explicieter gericht op de uitbeelding van de figuren.1028 Wel noteerde hij net als 

Vasari wel dat Michelangelo’s werk aan het plafond van de Sixtijnse kapel een geluk was 

voor de schilderkunst, waarbij een vergelijkbare lichtmetafoor nogmaals opdook.1029 Tot slot 

was er bij de behandeling van dit werk nog een wijziging die hij doorvoerde: in tegenstelling 

tot Vasari zou hij hier niet opnemen dat men moest pogen in alles Michelangelo na te volgen. 

 Niet alleen uit deze actieve bewerking van het leven bleek Van Manders betrokkenheid 

bij het onderwerp. Veelzeggend is ook dat hij op verschillende momenten in deze biografie 

toelichtingen en aanvullingen op de tekst zou geven. Van Mander verhelderde wat Vasari 

bedoelde met Michelangelo’s werk aan de façade van de kapel, namelijk door uit te leggen 

dat het ging om “… de Facciate oft t'vack, daer hy namaels t'Oordeel maeckte …”.1030 

Vasari’s zeer korte vermelding van Michelangelo’s marmeren beeld van een naakte Christus 

als verlosser voor de Santa Maria sopra Minerva te Rome, vulde hij aan met de toelichting dat 

het beeld nog altijd op die plek te zien was.1031 Mogelijk wist Karel van Mander dit uit de 

eerste hand of hoorde hij het van bijvoorbeeld Jacob Matham die het werk in Rome had 

                                                                                                                                                         
1027 Van Mander 1604, 168r12-16. 
1028 Van Mander 1604, 168r16-27; vgl. Vasari 1568, III, pp. 733, r. 21- 736, r. 35. 
1029 Van Mander 1604, 168r12-16; en in het verlengde daarvan: Van Mander 1604, 168r27-31. 
1030 Van Mander 1604, 168r40-41; vgl. Vasari 1568, III, p. 737, r. 15-16. 
1031 Van Mander 1604, 168v12-15; vgl. Vasari 1568, III, p. 739, r. 42-45. 
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getekend en later in prent bracht (afb. 72).1032 Ook ten aanzien van de beelden voor de 

sacristie van de San Lorenzo in Florence die in sommige gevallen nog niet voltooid waren, 

vulde hij aan: “…also men dese daer noch sien mach …”.1033 Eerder werd al besproken hoe 

Van Mander wist te preciseren waar de twee Slaven zich in Frankrijk bevonden. Over de 

zogenaamde Pietà Bandini (afb. 73) noteerde hij zelfs dat hij het werk nog in de vigna van 

Francesco Bandini had gezien:  

 

“Dese Pieta worde weder aen een gheset, en is noch in eenen Wijngaert by Monte Caval, 

toecomende die van Bandini, daer ick hem oock ghesien hebbe.”1034  

 

 

72. Jacob Matham naar Michelangelo, Cristo della Minerva/Christus de Verlosser, gravure 1600-1603, Londen, 

British Museum. 

                                                 
1032 Bartsch, prent opschrift: “Ex candidà marmoreà statuà sig. I. Maetham effigiavit, sculpsit et excudit.” Het 

opschrift doet vermoeden dat Matham het beeld in Rome heeft getekend. In de prent is de Christus voorzien van 

een lendedoek, die het origineel niet zou hebben bevat. In een houtsnede te vinden in Francino 1588, is dezelfde 

lendedoek afgebeeld; Francino 1588, p. 35b. Het beeld is in die houtsnede ook weergegeven in een nis, zoals het 

volgens Wallace 1997 oorspronkelijk geplaatst was; Wallace 1997, p. 1273, n. 18. 
1033 Van Mander 1604, 168v28-30; vgl. Vasari 1568, III, p. 740, r. 14-20. Van Mander verfraaide de tekst ook 

door uit te leggen dat de beelden onvoltooid bleven doordat de: “…Const-vyandigen Mars, die terwijlen met 

Bellona, en de woedende ghesusters, voor de Stadt een belegeringe quam aenrichten …” en Michelangelo zijn 

aandacht moest richten op de fortificatie van de stad. Vasari had simpelweg over de belegering van Florence 

gesproken en had de personificaties achterwege gelaten; Van Mander 1604, 169r12-16; vgl. Vasari 1568, III, p. 

740, r. 15-18. 
1034 Van Mander 1604, 171r24-26; vgl. Vasari 1568, III, p. 762, r. 41-43. 
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Overigens strekten de aanpassingen en aanvullingen van Vasari’s woorden zich ook uit tot 

Michelangelo’s schilderkunst. Karel van Mander stond uitgebreid stil bij het Laatste Oordeel 

in de Sixtijnse kapel en ook daar voegde hij eigen observaties toe. Bij de behandeling van dat 

werk nam hij om te beginnen van Vasari over dat daar Michelangelo’s aandacht uitging naar 

de uitbeelding van het figuurlijk naakt in alle mogelijke houdingen:  

 

“Doe begaf hy hem voorts te dienen Paus Paulus de derde, voldoende met grooter vlijt het 

Oordeel, in welck hy eyghentlijck met een groote manier heeft ghelet op de naeckten, te 

weten, op de schoonheyt, volcomen proportie, en ghestaltenissen der Menschen lichamen, 

op alderley actituden, hier in allen anderen overtreffende, latende aen d'een sijde de 

vroylijcke coloreringhe, en ander duysent aerdicheden, die ander Schilders tot 

vermakelijcken welstandt ghebruycken, en oock eenige gracelijcke inventie in't ordineren 

zijnder Historie.”1035 

 

Zoals in het plafond van de Sixtijnse kapel waren die figuren met schoonheid en in volmaakte 

proporties en houdingen weergegeven. Bij het uitbeelden van de naakte figuren had 

Michelangelo zich toegelegd op het weergeven van schoonheid, van volmaakte proporties en 

houdingen van het menselijk lichaam en daarin overtrof hij alle andere kunstenaars. 

 

 

73. Cherubino Alberti, Michelangelo’s Bandini Pietà in een landschap, 1570-1590, gravure, Londen, British 

Museum. 

                                                 
1035 Van Mander 1604, 170r22-27. 
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Dit werd hier gepresenteerd als de kern waarom het ging, terwijl Michelangelo onderwijl 

andere zaken die kunstenaars inzetten om in hun werk welstand te bereiken, zoals “…. 

vroylijcke coloreringhe ….” , veel minder aandacht gaf.1036 Weer werd hij dus voorgesteld als 

een voorbeeld vanwege zijn beheersing van de weergave van figuren. Terwijl de volle 

aandacht daarnaar uitging, was de manier waarop de figuren in een ordonnantie waren 

geplaatst in dit werk echter van secundair belang. In de Grondt was ook beschreven hoe 

Michelangelo in het Laatste Oordeel figuren had afgebeeld in groeppen, knoopen of 

hoopkens, zoals Tintoretto dat ook deed. Beiden hielden zich daarmee niet aan de 

voorschriften voor het opbouwen van een goede, samenhangende ordonnantie, maar daaraan 

moest men niet te zwaar tillen. Hier wees Van Mander erop dat het belangrijk was in 

gedachten te houden welk doel een kunstenaar nastreefde. Het ging Michelangelo in het 

Laatste Oordeel in de eerste plaats niet om de compositie als geheel, maar om het afbeelden 

van groepen naakte figuren.1037 

Het vervaardigen van een voorstelling hoefde niet altijd strikt volgens de voorschriften te 

worden uitgevoerd.1038 Dat nam echter niet weg dat dit niet altijd een geldig excuus was. In 

het geval van één van de wandschilderingen in de Cappella Paolina, de Kruisiging van Petrus, 

was Van Mander beduidend minder mild. Daar nam hij kritischer dan Vasari op dat het 

landschap “… niet cierlijck …” gedaan was.1039 Wellicht vond hij het nodig zich hier kritisch 

uit te laten, juist omdat het een landschap of liever de plaatsing van de figuren in dat 

landschap betrof en de uitbeelding van het landschap mocht worden beschouwd als een 

“Nederlands” specialisme. Wellicht dat Van Mander zich hier kon beroepen op wat hij in het 

Vatikaan had gezien. In verband met de cappella Paolina noemde hij dit niet, maar met 

betrekking tot het Laatste Oordeel maakte hij duidelijk het werk zelf van zeer nabij te hebben 

bekeken. Van Vasari kwam de bewering dat Michelangelo acht jaar aan dat stuk werkte. Over 

het algemeen keurde Van Mander een dergelijk langdurig arbeidsproces aan één werk af, 

maar in dit geval kon hij op basis van eigen waarneming opmerken dat het werk zowel van 

ver als van dichtbij zijn welstant niet verloor:  

 

                                                 
1036 Van Mander 1604, 170r20-27.  Van Mander vertaalde Vasari’s “… vaghezza di colori …” met “… 

vroylijcke coloreringhe …”, terwijl wellicht “schoonheid” of de “charmes van de kleuren” wellicht meer voor de 

hand zou liggen. Zie ook Kieft 2003, over groeppen en knoopen. 
1037 Van Mander 1604, 16v16a-17h en de marginale noten: “Exempel van Ordineerders”; “M. Agnolo in zijn 

oordeel, heeft meer ghelet op de Beelde[n] als ordinantie.” 
1038 Hierop wees ook de marginale noot,  Van Mander 1604, 16v: “Wetten dienen de Menschen ten besten.” 
1039 Van Mander 1604, 170v24; vgl. Vasari 1568, III, p. 749, r. 25-33; cursivering SGW. 
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73. Etienne Dupérac naar Michelangelo, Laatste Oordeel, gravure, 1578, Londen, British Museum. 

 

“Acht Iaren pijnichde hem Michel Agnolo dit werck te voldoen, het welck van verre en van 

by hem wel wil laten sien, sonder eenighen welstant te verliesen, en is geweest 

gheretocqueert, en met artseringen in de diepselen seer net voldaen, niet alleen onder, daer 

men by can, maer boven in't opperste, daer ick eens met een langhe leere by gheclommen 

ben, daer eenen ganck is met yseren leningen.”1040 

 

Hier wist Van Mander dus werkelijk waarover hij sprak. Hij had het werk van heel nabij 

bekeken door via een lange ladder naar een galerij te klimmen, die zich hoog en direkt voor 

het werk moet hebben bevonden.1041 Vanaf die “… ganck (…) met yseren leningen …” had 

                                                 
1040 Van Mander 1604, 170v12-17; vgl. Vasari 1568, III, p. 749, r. 12. 
1041 Mogelijk was deze galerij overgebleven na het gedeeltelijk overschilderen van de naakte figuren, een 

campagne gestart naar aanleiding van een besluit tijdens het Concilie van Trente in 1564. De hoge steigers voor 

die werkzaamheden werden geplaatst in augustus 1564 en na de dood van Pius IV, mogelijk slechts gedeeltelijk, 

in december 1565 verwijderd. De steigers reikten tot de figuren van Johannes de Doper  (of Adam) ter 

linkerzijde van Christus en de kruisdragende Simon van Cyrene, geheel rechts in het beeldvlak. Beide figuren 
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hij gezien dat de schaduwpartijen van de figuren met arseringen waren aangezet, zowel hoog 

bovenin, als beneden in de voorstelling.1042 Hier bleek hij met name geïnteresseerd in één 

aspect van de uitvoering van de figuren die niet op die manier door Vasari besproken was, 

namelijk de wijze waarop hun rilievo was versterkt doordat de schaduwpartijen extra waren 

aangezet. Van Vasari nam hij nog op dat naar het Laatste Oordeel zowel grote als kleine 

prenten, waren verschenen (afb. 74), zodat bekend mocht worden verondersteld wat voor 

figuren en actien erin te zien waren.1043 Elders wees Van Mander op eigen gelegenheid nog 

op het bestaan van een prent naar een werk van Michelangelo in tempera op doek, namelijk 

bij diens Leda en de zwaan. Het werd voor de hertog van Ferrara vervaardigd en uiteindelijk 

door een leerling van Michelangelo aan de Franse koning verkocht.1044 Terwijl Van Mander 

wel de prent ter sprake bracht, ging hij niet zover dat hij de prentmaker noemde (afb. 75).1045 

Tegen het einde van de biografie zou Karel van Mander nog eens met de tekstvolgorde 

schuiven. Hij liet de dood van de kunstenaar weer de echte afsluiting van het leven vormen, 

terwijl hij voorafgaand daaraan nog eenmaal Michelangelo’s belangrijkste kwaliteiten 

samenvatte.1046 Door alle deugden bijeen te zetten en te voorzien van maar liefst acht 

marginale noten, werd ook dit laatste deel van de tekst overzichtelijker en beter 

toegankelijk.1047 De punten waarop werd gewezen betroffen zowel de kunstenaars artisticiteit, 

als zijn moraliteit. Gewezen werd op Michelangelo’s levenslange aandacht voor anatomie en 

proportie, gekoppeld aan het weergeven van gratie en schoonheid. Daarnaast werd de 

kunstenaar omschreven als niet minder dan kuis, vlijtig, vrijgevig, geestig, gevat, zeer 

geleerd, in het bezit van een fabelachtig geheugen, zeer geliefd bij vorsten en pausen en 

                                                                                                                                                         
bevinden zich op ongeveer tweederde van de voorstelling. Over de overschilderingen in de Sixtijnse kapel, 

Partridge et.al. 1997, p.  172; Conti 2007, pp. 48, 40. De wandschildering werd bovendien veelvuldig 

schoongemaakt: gedurende de hele zestiende eeuw was iemand in pauselijke dienst om het Laatste Oordeel 

stofvrij te houden. Wellicht dat ten behoeve daarvan een semi-permanente voorziening beschikbaar was, 

Partridge et.al. 1997, p. 11; over latere schoonmaakcampagnes, Conti 2007, p. 46. 
1042 Het begrip dat hij daarvoor hanteerde, gheretorqueert, werd ook elders in de Italiaanse Levens gebruikt. 
1043 Van Mander 1604, 170r46-170v01; vgl. Vasari 1568, III, p. 746, r. 28-30. 
1044 Het schilderij is verloren gegaan, maar er zijn verschillende kopieën, waaronder naar Michelangelo in de 

National Gallery, Londen en door Rubens in de Gemäldegalerie Alte Meister van de Staatliche 

Kunstsammlungen, Dresden; http://skd-online-collection.skd.museum/de/contents/show?id=399518  
1045 Van Mander 1604, 169v18-20; vgl. Vasari 1568, III, p. 743, r. 10-12. 
1046 Van Mander 1604, 171r45-46: “Om nu eyndlijck zijn leven in't corte te betrecken, en t'overloopen, is te 

weten …”. 
1047 Van Mander 1604, 171v-172v: “Wie Minervam uyt Iuppiters herssenen wil halen, behoeft de[n] hamer van 

Vulcanus”; “M. Agnolo maeckte beelden, tot 12. Hoofde[n] langh”; “Onse Const wil den heelen Mensch tot haer 

in aendacht hebben”; “Michel Agnolo was oock een Poët”; “M. Agnolo was verlieft op de schoonheyt der 

Menschen, om zijn Const te vordere[n]”; “M. Agnolo rijc wesende, leefde armlijck”; “Grooten vlijt van Michel 

Agnolo in zijn jeucht”; “Groote miltheyt van Michel Agnolo”; “Michel Agnolo had groot onthoudt”; “Sommige 

aerdighe antwoorde[n] van Michel Agnolo”; “Michel Agnolo by veel groote Heeren in weerden, en seer 

bemint.” 

http://skd-online-collection.skd.museum/de/contents/show?id=399518


 - 302 - 

bovendien als een begaafd dichter en goed Christen.1048 Wat betreft dat laatste punt bracht 

Van Mander ook onder de aandacht dat Michelangelo Savonarola’s geschriften waardeerde, 

omdat hij hem had horen prediken.1049 De uitvoerige beschrijving van de uitvaart van de 

kunstenaar zou hij niet overnemen, waarmee ook hij aan het einde van dit leven kwam.1050 

Michelangelo was hoofdzakelijk als schilder en beeldhouwer besproken. Zijn achitectuur had 

hij gewaardeerd, maar ze had ook teveel tijd en aandacht van de kunstenaar opgeslokt.1051 

Uiteindelijk liet Van Mander niet na te vermelden dat op het graf van Michelangelo in de 

Santa Croce van Florence maar liefst drie uit marmer gebeeldhouwde vrouwelijke 

personificaties te vinden waren. Het waren Pictura, Sculptura en Architectura, waarmee ook 

de architectuur alsnog een definitieve plaats kreeg toebedeeld aan het einde van dat leven.1052 

 

 

75. Cornelis Bos naar Michelangelo, Leda en de zwaan, gravure, 1530-1556, Londen, British Museum. 

                                                 
1048 Van Mander 1604, 171v01-172v39. 
1049 Van Mander 1604, 171v22-24; vgl. Vasari 1568, III, p. 777, r. 03-05.. Miedema meende dat Savonarola 

elders uit de tekst werd weggelaten vanwege Van Manders afkeer voor diens iconoclasme; Miedema 1984a, p. 

12. 
1050 Van Mander 1604, 173r43-47: “Wat al aerdighe en gheestighe versieringen van triumphelijcke 

toebereydinghen, en schilderijen, daer al in corten tijdt te wege werden gebracht …”. 
1051 Van Mander had op eigen initiatief nog toegevoegd: “Liever hadde Michel Agnolo zijnen ouden tijdt 

gheruster overgebrocht, dan onder verscheyden Pausen, en voor d'een en d'ander onledich te wesen met de 

dinghen der Architecture.”; Van Mander 1604, 171r14-16. 
1052 Van Mander 1604, 173v02-04. 
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In het leven van Michelangelo kwam zijdelings ook een andere belangrijke kunstenaar ter 

sprake, namelijk Titiaan. Van Mander ontleende aan de Vite hoe Michelangelo het portret zag 

dat Titiaan van de hertog van Ferrara vervaardigde. Hij zorgde er wel voor daarbij zijn eigen 

waardering voor Titiaan expliciet kenbaar te maken, namelijk door de schilder op eigen 

gelegenheid te typeren als “… den grooten Tiziaen …”.1053 In tegenstelling tot Vasari wilde 

Van Mander daarnaast ook geen negatief oordeel vellen over de deskundigheid op het gebied 

van kunsten van vooraanstaande Venetianen en hij liet Vasari’s sneer over Michelangelo’s 

lage dunk van de Venetiaanse adel achterwege.1054 Het was juist in dat nadrukkelijker 

positieve oordeel over Titiaan en over het Venetiaanse artistieke klimaat in het algemeen, dat 

de Italiaanse Levens zich weer van de Vite zouden onderscheiden. 

 

Kleur, toets en wel verwen 

De biografieën van Michelangelo en Titiaan werden in de Italiaanse Levens net als in de Vite 

van elkaar gescheiden door Francesco Primaticcio. Bij Primaticcio sprak Vasari voor het eerst 

niet meer van een vita. De teksten die volgend op Michelangelo’s biografie waren gewijd aan 

enkele nog levende meesters bestempelde hij telkens als een descrizione dell’opere, hetgeen 

het onvoldragen karakter van deze levens direkt overbracht.1055 Het was het soort onderscheid 

dat Van Mander niet maakte. Bij hem kregen de hoofdstukken van overleden en nog levende 

schilders gelijke titels mee, een aanwijzing dat het hem inderdaad in mindere mate om de 

levensfeiten ging en meer om het typeren van artistieke persoonlijkheden.1056 Niet slechts in 

de titel, ook in de tekst over Primaticcio zelf voerde hij enkele wijzigingen en aanvullingen 

door. Een nieuwe inleiding met een duidelijke moraal moest de hoge en edele status van de 

schilderkunst onder de aandacht brengen.1057 Aan het einde van het leven voegde hij toe dat 

Primaticcio zich altijd als een groot heer had gedragen en op hoge leeftijd in Frankrijk was 

overleden.1058 Maar Van Mander zorgde er ook voor dat de kunstenaar nadrukkelijker als 

schilder werd gepresenteerd. Hij nam van Vasari over dat de kunstenaar zich op de 

schilderkunst toelegde, toen hij onder leiding van Giulio Romano werkte aan de decoratie van 

het palazzo Te in Mantua. De jongen leerde er “… seer wel coloreren, en van stucco 

                                                 
1053 Van Mander 1604, 169r21-35; vgl. Vasari 1568, III, p. 741, r. 412-p. 742, r. 17. 
1054 Van Mander 1604, 169r38-41; vgl. Vasari 1568, III, p 742, r. 20-24. 
1055 In de 1550 editie van de Vite maakte Vasari dat onderscheid niet. De hoofdstukken werden daar zonder de 

aanduiding Vita of Descrizione simpelweg voorzien van de naam en het vakgebied van de betreffende 

kunstenaar. 
1056 Wellington Gahtan 2011, p. 7. 
1057 Van Mander 1604, 173v07-11; vgl. Vasari 1568, III, pp. 797, r. 03 - 7 
1058 Van Mander 1604, 174r45-47. Primaticcio’s overlijden kwam in 1570, dus kort na het verschijnen van de 

tweede editie van de Vite; Caldwell. 
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wercken…” en was onder alle jongens daar de beste “… in teyckenen, en handelen metter 

verwen.” In eerste instantie noemde Van Mander ook die combinatie van activiteiten, die in 

het leven ook ruimschoots aandacht zou krijgen. Maar waar Vasari nog toelichtte dat 

Primaticcio enkele krijgsscènes in stucco uitvoerde, daar impliceerde Van Mander liever dat 

het allemaal schilderkunst betrof.1059 In combinatie met de attentie die Primaticcio van 

adelijke opdrachtgevers ontving, vormde het leven een mooie opmaat naar de biografie van 

Titiaan, de schilder die uitblonk in het handelen met der verwe. Verschillende keren kwam al 

ter sprake hoe Vasari’s kritiek op Titiaan tot nog toe werd genuanceerd. Datzelfde was ook 

aan de orde in Van Manders leven van Titiaan. Weer week hij daar af van de Vite en hij 

schetste een beeld van de schilder dat hij voor zijn lezers relevanter achtte. Zijn aanpassingen 

betroffen al dan niet opzettelijke nieuwe interpretaties van Vasari’s woorden en aanvullingen 

op die tekst. Volgens Golahny waren die aanpassingen vooral gericht op het benadrukken van 

het belang van Titiaans meesterschap in diens latere ruwe stijl van het colorito.1060 Dit was 

inderdaad één van de aspecten die hij in zijn tekst aan de orde stelde. Over het geheel 

genomen leverde het geheel van zijn aanpassingen en aanvullingen echter een genuanceerder 

beeld op. Een vergelijking tussen Karel van Manders leven van Titiaan en datzelfde leven in 

de Vite, toont dat van meet af aan sprake was van kleine aanpassingen in de tekst. In een korte 

eigen inleiding beschreef Van Mander hoe Cadore als geboortedorp van Titiaan bekend was 

geworden en hij noteerde dat de schilder van nature aanleg bezat voor “… alle de deelen, die 

tot de Schilder-const voeghen …”.1061 Uit de Vite nam hij op dat Titiaan in eerste instantie in 

de leer werd gedaan bij Giovanni Bellini, een schilder die net als andere Venetianen geen 

kennis had van de antieken. Die antieke voorbeelden waren niet voorhanden en daarom 

werkten ze meteen naar het leven, echter op een droge, harde en overwerkte manier.1062 Deze 

boodschap kwam des te duidelijker over doordat Van Mander niet vertelde dat Titiaan zich 

onder Bellini had toegelegd op het disegno, dus de voorbereidende tekening of het ontwerp 

voorafgaand aan het schilderproces. Hij volgde Vasari wel met de mededeling dat ook Titiaan 

in eerste instantie op die harde manier leerde werken, iets waarin pas verandering kwam toen 

                                                 
1059 Van Mander 1604, 173v23-26; vgl. Vasari 1568, III, p. 798, r. 19-23. 
1060 Golahny 2000, p. 8: ”Whether repeated from Vasari or not, van Mander’s observations about Titian and his 

art emphasize Titian’s importance for his rough style of colorito.” Zij voegde daar aan toe: ”This critical 

evaluation has consequences for the development of Dutch baroque art.” 
1061 Van Mander 1604, 174v12-13; vgl. Vasari 1568, III, p. 805, r. 10-12. Vasari sprak niet van delen der kunst, 

maar had het over “… essere dotato dalla natura di tutte quelle parti d'ingegno e giudizio che necessarie sono 

all'arte della pittura.” 
1062 Vasari beschreef in de inleiding van de parte terza dat het tekenen naar antieke voorbeelden ook van belang 

voor het ontwikkelen van een goede verfbehandeling, voor het bereiken van zachtheid daarin. Van Mander zou 

dat nergens op die manier beschrijven; Vasari 1568, II, *****6; Voor Vasari’s inleidingen, Cheney 2012. 
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de schilder het werk van Giorgione leerde kennen. Tot zover bleven de aanpassingen in de 

tekst vrij beperkt. Golahny wees er al op dat Van Mander vervolgens echter een ingrijpender 

kunstgreep toepaste.1063 Vasari beschreef het contrast tussen de harde manier van Bellini en 

zijn jonge leerling enerzijds en de zachtheid van de schilderkunst van Giorgione anderzijds. 

De kwaliteiten die Vasari aan Giorgione toedichtte zou Karel van Mander echter direkt op 

Titiaan betrekken, om daarmee diens nieuwe manier van werken te beschrijven. Volgens hem 

was het juist Titiaan en niet Giorgione die meende dat men het beste direkt in kleur kon 

schilderen zonder voorbereidende tekening. Hij beweerde dat Titiaan daarbij zelfs meende dat 

het schilderen in kleur het eigenlijke tekenen inhield: 

 

“Maer doe Ao. 1507. hy de maniere van Giorgione sagh, begon zijn dinghen poeseliger, 

meer verhevender, en op een schoonder maniere te maken: gebruyckende evenwel ten 

besten dat hy mocht, zijn dingen sonder teyckenen te schildere[n] nae t'leven, waernemende 

met de[n] verwe[n] uyt te beelden alles wat hy daer in sagh, t'zy hardt oft soet. Houdende 

voor ghewis, dat t'schilderen met de verwen, sonder andersins te leeren teyckene[n] op 

papier, was de beste maniere van doe[n], en de rechte teyckeninge …”.1064 

 

Golahny betoogde dat Van Mander hiermee al dan niet bewust van Titiaan de 

vernieuwer maakte die het schilderen zonder voorbereidende tekening introduceerde. Ze 

suggereerde dat Titiaan daarmee in zekere zin vooruit liep op zijn latere ruwe stijl van 

schilderen die ook zonder tekening tot stand kwam en die verderop ook door Van 

Mander beschreven werd. Helemaal juist was die gevolgtrekking niet.1065 Het oefenen 

van het tekenen onder Bellini had Van Mander uit de biografie geschrapt en hij dichtte 

inderdaad de schilderkunstige kwaliteiten van Giorgione direkt aan Titiaan toe. 

Bovendien bewonderde hij Titiaans verfbehandeling, zijn coloristische kwaliteiten en 

toegenomen rilievo en bestempelde het resultaat van die nieuwe manier van werken als 

poeseliger (più morbidezza), meer verheven (maggior rilievo) en op een mooiere manier 

gedaan (con bella maniera). Toch was Titiaan daarmee nog geen vernieuwer in de 

betekenis die Van Mander daaraan verbond. Vernieuwers speelden in de Italiaanse 

Levens een belangrijke rol in de ontwikkeling van de schilderkunst en zoals eerder werd 

beschreven bracht Van Mander ze altijd nadrukkelijk onder de aandacht. Het schilderen 

                                                 
1063 Golahny 2000, pp. 10-11. Golahny liet onuitgesproken of Van Mander deze wijzigingen bewust doorvoerde. 

Ze betoogde wel dat Van Mander zo van Titiaan een vernieuwer van het schilderen zonder tekening maakte, 

maar dit is niet helemaal correct. 
1064 Van Mander 1604, 174v16-23; vgl. Vasari 1568, III, p. 806, r. 04-33. 
1065 Golahny 2000, p. 11. 
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zonder tekening was voor de jonge Titiaan zelf weliswaar een nieuwe manier van 

werken, maar het was daarmee niet noodzakelijkerwijs een zinvolle vernieuwing voor de 

schilderkunst als geheel. Om te beginnen was het een manier die al verschillende stadia 

had doorlopen, ondermeer bij Leonardo en Rosso Fiorentino.1066 Daarnaast was ze niet 

zonder meer wenselijk of progressief: het was geen vernieuwing die de schilderkunst 

verder vooruit bracht en aan de hand waarvan de vooruitgang van de schilderkunst te 

staven was. De reden hiervoor was dat het schilderen zonder tekening niet voor iedereen 

was weggelegd. Van Mander beschreef het bondiger dan Vasari, maar hij liet er in het 

leven van Titiaan geen twijfel over bestaan dat tekenkunst en schilderkunst samen op 

moesten gaan. Met behulp van de tekening stelde men een ordonnantie samen waardoor 

verschillende mogelijkheden uitgeprobeerd konden worden.1067 Titiaan voerde niettemin 

verschillende dingen goed uit in fresco, maar belangrijker was de notie die in een eerste 

marginale noot onder de aandacht van de lezer werd gebracht: 

 

“Tiziano begon nae t'leven te schilderen sonder teyckene[n]: doch wil schilderen met het 

teyckenen vereenight zijn.”1068 

 

Het direkt op Titiaan betrekken van de schilderkunstige eigenschappen van Giorgione was 

niet een manier geweest om hem als pionier in het schilderen zonder tekenen te introduceren, 

waarmee de basis werd gelegd voor zijn ruwe stijl. Het was echter vooral een 

vereenvoudiging van de tekst geweest, zoals Van Mander dat vaker deed om puntiger de 

hoofdzaken onder de aandacht te brengen. Toch had het overhevelen van eigenschappen wel 

degelijk inhoudelijk nut. Het contrast tussen de vroege en de  latere werkwijze van Titiaan 

werd hiermee sterker naar voren gebracht. Door in de context van Titiaans jeugd 

onomwonden te verklaren dat het tekenen en schilderen niet buiten elkaar konden, hoopte 

Van Mander bovendien jeugdige leerlingen van de schilderkunst afdoende te waarschuwen 

voor een manier van werken die onervaren studenten nog niet konden beheersen. Van Mander 

hechtte er echter wel aan dat Titiaan geen gebrek aan disegno verweten kon worden en dit 

leidde ertoe dat hij de tekst nog verder comprimeerde. Hij negeerde het verwijt dat 

verschillende Venetiaanse schilders zoals Giorgione, Palma en Pordenone een gebrek aan 

disegno poogden te verhullen onder de schoonheid van hun kleurgebruik, een in zijn ogen 

                                                 
1066 Leonardo tekende bijvoorbeeld direkt naar het leven in verf op het doek, Rosso Fiorentino gebruikte niet het 

tekenen maar het herdootverwen om een compositie uit te werken; Van Mander 1604, 112r24-25; 130r31-33. 
1067 Van Mander 1604, 174v23-27; vgl. Vasari 1568, III, p. 806, r. 14-21. 
1068 Van Mander 1604, 174v25-27 en marginale noot. 
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onterecht verwijt dat negatief zou afstralen op Titiaan.1069 Hij zou verderop wel noteren dat de 

schilder vanwege zijn “… wonderlijck levendich coloreren …” Rafael en Michelangelo 

voorbij had kunnen streven, indien hij in Rome antieke voorbeelden had kunnen zien. Maar 

tegelijkertijd negeerde hij wel Vasari’s aanvulling dat die grote meesters overtroffen hadden 

kunnen worden, indien Titiaan zich maar op de studie van het tekenen had toegelegd.1070 Het 

tekenen en schilderen waren deelen der Consten die naast elkaar en in samenhang met elkaar 

moesten worden beoefend. Ten aanzien van die beide kwesties die aan het begin van Titiaans 

biografie ter sprake kwamen – de manier waarop het tekenen en het schilderen zich tot elkaar 

verhielden en Titiaans vroege en late manier van schilderen – bleken ook Van Manders 

opmerkingen in de Grondt verhelderend. Bij aanvang van het hoofdstuk Van wel schilderen, 

oft Coloreren was ook de relatie tekenkunst – schilderkunst besproken. Het tekenen werd daar 

voorgesteld als het lichaam en het schilderen als de geest of ziel. Met name het schilderen 

blies daarbij een voorstelling leven in: “… want door verwen worden de doode streken der 

teyckeninghen te roeren en leven, en de rechte verweckinghe ghegheven.”1071 

Vervolgens beschreef Van Mander hoe sommige ervaren schilders direkt op het paneel 

tekenden met penseel en verf. Een voorstelling werd in doodverf opgezet en soms nog 

aangepast – het zogenaamde herdoodverwen, precies zoals Rosso Fiorentino dat bijvoorbeeld 

deed – om eventuele fouten te verbeteren. Dit hield in dat de fase van het tekenen werd 

overgeslagen en direkt in verf werd gewerkt.1072 Na het tekenen en schetsen kon men ook een 

voorstelling samenstellen, die vervolgens uit het hoofd met vloeibare dunne verf op de eerste 

verflaag werd aangebracht.1073 Dit voerde Van Mander naar het beschrijven van twee 

manieren van schilderen, die werden beschreven als een nette en een rouwe (ofwel ruwe) 

manier.1074 Het was Titiaan die werd aanhaald als voorbeeld van een schilder die op beide 

manieren had gewerkt. In zijn jeugd schilderde Titiaan met een netticheyt die iedereen 

aanstond, of het werk nu van dichtbij of van veraf werd beschouwd.1075 Uiteindelijk stapte hij 

over op de ruwe manier van vlecken en rouwe penseelstreken die van veraf goed werkte, maar 

ongunstig was van nabij. Van Mander waarschuwde ook hier dat die ruwe manier niet door 

iedere schilder werd begrepen, noch op juiste wijze werd nagevolgd.1076 Sommigen meenden 

                                                 
1069 Vasari 1568, III, p. 806, r. 25-29. 
1070 Van Mander 1604, 175r04-07; vgl. Vasari 1568, III, p. 807, r. 35-42. 
1071 Van Mander 1604, 46v1a-h en de marginale noot: “Teyckenen by t'lichaem, en schilderen by den gheest 

gheleken.” 
1072 Van Mander 1604, 47v4a-5h. 
1073 Van Mander 1604, 47r7a-h. 
1074 Van Mander 1604, 47r9a-h, 47v14a-15h; 48r20a-21h. 
1075 Van Mander 1604, 48r22a-h. 
1076 Van Mander 1604, 48r23a-48v23h. 
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ten onrechte dat het werk van Titiaan zonder studie en inzicht was gedaan, maar daarin 

vergisten zij zich. Interessant genoeg haalde Van Mander daarbij Vasari aan als autoriteit: 

 

“Want (seyt Vasary) den arbeydt daer onder Groote Const bedeckt is …”.1077  

 

Het was een aardige omkering van Vasari’s hiervoor genoemde verwijt aan coloristen zoals 

Giorgione, Palma en Pordenone.1078 Voor Van Mander was het schilderen en het gebruik van 

kleur datgene waarnaar een schilder uiteindelijk toewerkte, zonder dat dit ten koste mocht 

gaan van het tekenen. De nette manier was het meest geschikt om mee te beginnen, terwijl pas 

in een later stadium eventueel op de rouwe manier kon worden overgestapt.1079 Dat was 

precies wat Van Mander in het leven van Titiaan wilde tonen. In die zin bood Van Manders 

bewerking een voorbeeldige illustratie van noties die in de Grondt besproken waren. 

 In het leven zou Van Mander nagenoeg alle vermeldingen van werken opnemen, zelfs 

wanneer maar weinig bijzonderheden bekend waren. Hij schrapte wel werken die in de Vite 

als van mindere kwaliteit of als onaf werden bestempeld, waarmee ook op die manier Vasari’s 

kritiek op de schilder verder werd afgezwakt. Hij maakte verder net als eerder bij Primaticcio 

ook van Titiaan exclusiever een schilder die van betekenis was voor de schilderkunst, 

bijvoorbeeld door zich in tegenstelling tot Vasari niet uit te laten over Titiaans aandeel in het 

voortbestaan van de mozaïektechniek, een werkwijze die in Van Manders – en Vasari’s – 

ogen als achterhaald moest worden beschouwd.1080 Hij paste de tekst nader aan door de 

leeftijd van de kunstenaar met zes jaar naar beneden bij te stellen, waardoor diens 

uitzonderlijke talent des te scherper naar voren kwam. Titiaan werd nu een jeugdig 

wonderkind dat zich met amper twaalf jaar oud op het wel schilderen toelegde en zijn 

leermeester binnen de kortste keren overtrof.1081 Hij bleef verder het voorbijstreven van 

Giorgione – zoals overigens ook aangekondigd aan het einde van Giorgione’s biografie –

onder de aandacht brengen.1082 Ook de genoemde tweedeling tussen de vroege en late 

                                                 
1077 Van Mander 1604, 48v25d-e en de marginale noot:  “Tizianen dinghen, die met arbeydt ghedaen zijn, 

schijnen sonder arbeydt ghedaen.” 
1078 Vasari 1568, III, p. 806, r. 25-29. 
1079 Van Mander 1604, 48v26a-h. 
1080 Vasari 1568, III, p. 820, r. 20-28. 
1081 Van Mander 1604, 174v27; vgl. Vasari 1568, III, p. 806, r. 37-38. Van Manders aanpassing strookte niet met 

het opgegeven geboortejaar 1480. 
1082 Bij de behandeling van een vroeg portret noteerde hij niet wie de geportretteerde was, maar hij noemde wel 

dat het voor werk van Giorgione werd aangezien. De eigenschappen die hij opsomde werden gewoonlijk ook aan 

Giorgione werden toegedicht: het portret was zeer natuurgetrouw en vleeschachtig geschilderd en haar, kleding 

en zijden stoffen waren heel levensecht gedaan; Van Mander 1604, 174v27-30 ; Vasari 1568, III, p. 806, r. 38-

42. Bij de bespreking van de decoratie van de Fondazione dei Tedeschi beschreef hij hoe grievend het voor 



 - 309 - 

schilderijen bleef bij de bespreking van het werk een punt van voortdurende aandacht. Voor 

Titiaans vroege schilderijen was het de beschreven netticheyt, maar ook de aan Giorgione 

verwante verfbehandeling in met name de weergave van huid, waar Van Mander op wees. Hij 

had in het voor Alfonso d’Este vervaardigde Bacchanaal op het eiland Andros speciale 

belangstelling voor de “… slapende naeckte Vrouw, die schijnt te leven …”.1083 Het werk 

behoorde, volgens Van Mander “…nae t'ghetuyghenis van onse Constenaren …”, tot het beste 

dat Titiaan deed.1084 Ook in de Heiligen Nicolaas, Franciscus, Catherina en Sebastiaan voor 

de San Nicolò ai Frari was het juist de uitbeelding van met name de bijna naakte Sebastiaan 

die Van Mander nader omschreef als gedaan naar het leven zonder gekunsteldheid, heel eigen 

en op een natuurlijke manier alsof het echt vlees was.1085  

 

 

76. Nicolo Boldrini naar Titiaan, Heiligen Catherina, Petrus, Nicolaas van Bari, Anthonius van Padua, 

Franciscus, en Sebastiaan, houtsnede, 1525-1530, Londen, British Museum. 

 

                                                                                                                                                         
Giorgione was, dat critici meenden dat de schilder zich in dat werk had verbeterd. In werkelijkheid was het werk 

niet door Giorgione maar door Titiaan gedaan; Van Mander 1604, 174v44-175r01. 
1083 Van Mander 175r24-30; vgl. Vasari 1568, III, pp. 808, r. 31- 809, r. 08. Hier werd waarschijnlijk 

abusievelijk gesproken van een van de kinderen die “… vischt in ee[n] claer Riviere …”, waar Vasari duidelijk 

schreef dat het om een plassend kind ging: “… ma fra gl'altri è bellissimo uno di detti putti, che piscia in un 

fiume e si vede nell'acqua …”; Vasari 1568, III, p. 808, r. 40-41; Miedema 1984a, p. 4; Waterschoot 2005, p. 97, 

n. 13. 
1084 Van Mander 1604, 175r37-38; vgl. Vasari 1568, III, p. 808, r. 09-10. 
1085 Van Mander 1604, 175v07-13; vgl. Vasari 1568, III, p. 809, 24-32. 
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Rosand beschreef hoe Vasari zich juist met betrekking tot dit werk kritisch toonde over het 

feit dat Titiaan alleen naar het leven werkte, maar van die kritiek bleef bij Van Mander weinig 

over.1086 Wel verwees hij net als Vasari naar de prent die Titiaan naar het schilderij uitbracht 

(afb. 76). Ook nam hij over dat Titiaan de voorstelling op het houtblok tekende, waarna het 

door anderen werd gesneden:  

 

“Dit werck worde van Tiziano op een houten plaet gheteyckent, van anderen ghesneden, en 

in Druck uytgegheven.”1087 

 

In het licht van zijn eerdere opmerkingen over het tekenen moet hij met instemming hebben 

gelezen dat Titiaan zelf op de houten plaat tekende.1088 Ook daarna kwam Van Mander nog 

terug op Titiaans tekenkunst. Op basis van de Vite beschreef hij hoe Michelangelo en Vasari 

een bezoek brachten aan Titiaan in het Vatikaanse Belvedere en daar de Danae zagen. Hij 

noteerde Michelangelo’s enthousiasme voor dat schilderij en ook diens teleurstelling dat 

Venetiaanse schilders in hun leertijd niet goed leerden tekenen. Hij onderschreef dat Titiaan 

onovertroffen was geweest, indien hij net zo goed kon tekenen als schilderen en de natuur 

navolgen.1089 Nogmaals viel hieruit op te maken dat men geen perfectie kon bereiken zonder 

naar antieke en moderne voorbeelden te tekenen. De bij tijd en wijle imperfecte natuur werd 

door de kunst verbeterd en verkreeg op die manier gratie.1090 

Bij het bespreken van Titiaans “vroege” werk waren ook andere aspecten van zijn 

kunstenaarschap aan bod gekomen. Titiaan bezat een talent voor het uitbeelden van 

draperieën en van het landschap. Ook deze kwaliteiten waren al in de Grondt genoemd, 

terwijl in het leven voorbeelden ter sprake kwamen en ter lering en adstructie naar grafiek van 

Titiaan werd verwezen (afb. 77).1091  

 

                                                 
1086 Rosand 1994, pp. 25, 30. 
1087 Van Mander 1604, 175v14-15; vgl. Vasari 1568, III, p. 809, r. 31-32. 
1088 Bovendien gaf het aan dat de prent waarschijnlijk een vrij nauwkeurige indruk gaf van de bedoelingen van 

de kunstenaar.  Of die tekening inderdaad door Titiaan zelf op het houtblok werd aangebracht is overigens niet 

gedocumenteerd. Vanwege de de veranderingen in de figuur van de heilige Sebastiaan – in de eerste staten van 

de prent is het hoofd van de heilige door middel van een plug veranderd – lijkt het echter aannemelijk dat Titiaan 

in ieder geval de productie van de prent persoonlijk heeft overzien; Rosand en Murano 1976-1977, p. 21. 
1089 Van Mander 1604, 176r47-176v08; vgl. Vasari 1568, III, p. 813, r. 03-18. 
1090 Van Mander 1604, 176v08-14 en de marginale noot: “T'leven moet met t'verstant der Const somtijts wesen 

gheholpen.” In het leven van Anthonie Mor beschreef Van Mander dat die schilder voor de koning (Philips II) 

een kopie maakte van Titiaans Danaë; Van Mander 1604, 231v07-08. 
1091 Van Mander 1604, 36r24a-h; 44v25d-h; 175r01-04. Over het landschap in Titiaans houtsneden, Rosand en 

Murano 1976-1977; Dreyer 1985; Meijer 1992. 
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77. Nicolo Boldrini naar Titiaan, Landschap met de heilige Hieronymus, houtsnede, 1525-1530, British Museum, 

Londen. 

 

Daar voegde Van Mander de suggestie aan toe dat Titiaan voor zijn landschappen afhankelijk 

was van de Nederlanders die hij in dienst had.1092 Ook bij de bespreking van het 

Martelaarschap van de heilige Petrus Martyr van de orde van de predikende broeders voor 

de Zanipolo (de SS. Giovanni e Paolo) in Venetië, was het landschap het onderwerp van Van 

Manders bewondering, naast de meer dan levensgrote figuren, de uitbeelding van affecten en 

de weergave van het lichtschijnsel (afb. 78). Net als Vasari vond hij dit het allerbeste en meest 

volmaakte werk dat Titiaan deed.1093 De prent die Martin Rota naar het verloren gegane 

                                                 
1092 Van Mander 1604, 174v31-36 en de margiale noot 174v: “Lantschap leerde Tiziano van den Nederlanders”, 

terwijl Vasari het in dat verband had over “… alcuni tedeschi …” bij Titiaan; vgl. Vasari 1568, III, p. 807, r. 05-

07. Wat betreft Titiaans grafiek, in het Nederlandse Leven van Pieter Vlerick is beschreven hoe hij voor twee 

schilderijen prenten van Titiaan als model gebruikte, namelijk voor een Josef vlucht voor de vrouw van Potifar 

en een Annunciatie; Van Mander 1604, 251r20-30; Miedema 1994-1999, dl. 4, p. 116. In het leven van Jan 

Steven van Calcar die geruime tijd werkzaam was bij Titiaan, kwam ter sprake hoe hij zich een manier van 

arceren eigen zou maken, die sterk aan Titiaan deed denken. Het vergelijkingsmateriaal kwam ongetwijfeld in de 

vorm van prenten; Van Mander 1604, 218r, 09-15; Miedema 1994-1999, dl. 3, p. 69. Van Mander dichtte de 

landschappen van Italiaanse meesters zoals Tintoretto en in het bijzonder Titiaan en Muziano eigen kwaliteiten 

toe: “D'Italianen, die weynich, doch fraey Landtschapmakers zijn, maken veel maer een verschietende insien, en 

zijn fraey va[n] vaste gronden en ghebouwen”; Van Mander 1604, 36r. Met name de houtsnedes van Titiaan en 

het werk van Muziano prees hij daarbij aan: “Boven Tinturet, den bysonder grooten Titiaen, wiens hout-print 

hier zy ons lesse, Och wat wy sien van dien Schilder van Bresse”; Van Mander 1604, 24f-h. Ten aanzien van de 

toeschrijving van vroege geschilderde landschappen aan Titiaan; Hope 2012. 
1093 Van Mander 1604, 175v26-33; vgl. Vasari 1568, III, p. 810, r. 12-27. 
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schilderij vervaardigde noemde hij niet. Elders voegde hij wel vermeldingen van prenten door 

en naar Titiaan aan de tekst toe. Hij wist te noemen dat de Annunciatie, besteld voor de Santa 

Maria degli Angeli op Murano en vervolgens aangeboden aan de keizer, in prent was 

verschenen.1094  

 

 

78. Martin Rota naar Titiaan, Martelaarschap van heilige Petrus Martyr van de orde van de predikende 

broeders, gravure 1560-80, British Museum, Londen. 

 

Over het grote altaarstuk van de Heilige Drie-eenheid voor Karel V kon hij eveneens 

aanvullen dat het werk in prent was verschenen (afb. 79), hetgeen ongetwijfeld was waarom 

de beschrijving van de voorstelling kwam te vervallen.1095 Overigens was die relatie met 

                                                 
1094 Van Mander 1604, 176r07-13; vgl. Vasari 1568, III, p. 811, r. 08-14. 
1095 Van Mander 1604, 176v35-37; vgl. Vasari 1568, III, p. 814, r. 19-30. Van Mander liet ook weg dat Karel V 

het schilderij bij zich wilde hebben toen hij zich aan het einde van zijn leven terugtrok in het klooster, wellicht 

een te katholiek detail naar Van Manders smaak. 
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Karel V elders aanleiding om te noteren dat deze door niemend anders dan Titiaan 

geportretteerd wilde worden, waarbij van Mander op eigen gelegenheid de vergelijking 

maakte met Alexander de Grote en Apelles. Hij wende die analogie bovendien aan om te 

vertellen dat de kunstenaar rijkelijk werd beloond voor zijn diensten. Daarbij nam hij niet 

Vasari’s kritische commentaar op dat Titiaan, in combinatie met het jaargeld dat hij van van 

de Fondaco dei Tedeschi ontving, jaarlijks in ieder geval beschikte over zevenhonderd kronen 

“… se[n]za faticarsi …”, dus zonder er veel voor te hoeven doen.1096 

 

 

79. Cornelis Cort naar Titiaan, Heilige Drie-eenheid of Gloria, gravure, 1566, British Museum, Londen. 

 

Nu pas kwam in het leven aan de orde dat Titiaan zijn manier van schilderen, zijn 

handelinghe, later in zijn loopbaan veranderde. De nette manier van zijn jeugd wijzigde hij in 

een ruwe manier, waarbij de verf in sterke penseelstreken en vlekken was aangebracht. De 

vroegere schilderijen konden zowel van dichtbij als van ver worden bekeken, maar het latere 

werk was alleen van een afstand te waarderen. 

                                                 
1096 Van Mander 1604, 176v28-32; vgl. Vasari 1568, III, p. 814, r. 04-08. Ook elders liet hij Vasari’s kritiek 

achterwege, zoals waar Vasari schreef dat Titiaan aan artistieke kracht verloor na het aanschouwen van werk van 

Michelangelo, Rafael, Polidoro en anderen; Van Mander 1604, 176r45-47; vgl. Vasari 1568, III, pp. 812, r. 45 – 

813, r. 03. 
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“Niet onvoeghlijck sal wesen te verhalen, dat Tiziano in zijn jonckheyt een ander 

handelinge hadde, soo als in zijnen ouderdom: want eerst maeckte hy zijn dingen heel net, 

datment soo geern van by als van verre sagh: en ten lesten wrocht hy zijn dinghen met 

cloecke pinceel-streken henen, en ghevleckt, soo dat het van by geen perfectie, maer van 

verre te sien, goeden welstandt hadde.”1097 

 

Zoals eerder in de Grondt was gewaarschuwd dat die ruwe manier ongeschikt was voor de 

beginnende schilder, zo beschreef Van Mander ook nu hoe die late werkwijze een verkeerd 

soort navolging opriep van schilders die meenden dat het zonder inspanning gemaakt was:  

 

“En dit is oorsaeck gheweest, dat vele, die dit hebben willen volghen, willende hun bewijsen 

te hebben veerdighe handelinge, hebben gemaeckt dingen, die plomp, en onbequaem te sien 

waren. En dit comt daer by, dat vele meenen, dat dese dinghen van Tiziano ghedaen zijn 

sonder arbeydt, maer sy dolen, en bedrieghen hun selven: want men siet mercklijck, datse 

dordaen, en weder herdaen zijn, soo veel reysen, dat men daer arbeydt genoech in siet. So 

dat dese maniere van doen verstandich, welstandich, en uytnemende is: want het de 

Schilderije een levendicheyt gheeft, wesende ghedaen met groote Const, den arbeydt 

verbergende.”1098 

 

Onder de werken die Van Mander vervolgens opsomde om Titiaans latere manier te 

illustreren, bevond zich een Kruisiging met de maagd Maria, de heilige Johannes en de 

heilige Dominicus. Het was vervaardigd voor de San Domenico in Ancona en uitgevoerd “… 

op de verhaelde maniere, also ghevleckt, seer schoon wesende …”. Die woorden waren op 

Vasari gebaseerd, maar Van Mander was weer explicieter in zijn lof: het op de ruwe manier 

uitgevoerde werk was niet mooi, maar zelfs héél mooi gedaan.1099 Ook voor het latere werk 

voegde hij een verwijzing naar prentkunst toe, namelijk van de prent die Cornelis Cort 

vervaardigde naar het Martelaarschap van de Heilige Laurentius in de Gesuiti in Venetië 

(afb. 80).1100 

 

                                                 
1097 Van Mander 1604, 176v46-177r04; Vasari 1568, III, pp. 814, r. 46 - 813, r. 05. 
1098 Van Mander 1604, 177r04-12; Vasari 1568, III, p. 815, r. 06-12. 
1099 Van Mander 1604, 177r18-20; Vasari 1568, III, p. 815, r. 23-25. 
1100 Van Mander 1604, 177r20-29. 
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80. Cornelis Cort naar Titiaan, Het martelaarschap van de Heilige Laurentius, 1571, gravure, British Museum, 

Londen. 

 

Ditmaal was het met name de uitvoering van de lichteffecten die Van Mander aansprak, die, 

zonder dit met zoveel woorden te zeggen, juist zo effectief op ruwe wijze waren uitgevoerd. 

Ook waar het de weergave van licht betrof was Titiaans expertise in de Grondt opgevoerd. 

Daar was uitgelegd hoe hij door middel van goed geplaatste hooglichten een groter rilievo 

bereikte, een effect dat in feite werd versterkt doordat de lichtpartijen op ruwe wijze waren 

geschilderd. Van Mander verduidelijkte ook hoe hij geïnteresseerd was in de manier waarop 

dat rilievo met het gebruik van kleur werd bereikt. Hier ging het om de onderlinge 

samenwerking tussen die deelen der Consten en weer was het Goltzius die werd genoemd als 
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bron van informatie.1101 Goltzius’ bewondering voor Titiaans samenhangende gebruik van 

(ruw geschilderde) lichteffecten en rilievo kwam ook tot uitdrukking in zijn biografie in de 

Nederlandse Levens, waar Van Mander beschreef hoe de schilder na zijn terugkeer uit Italië 

had gesproken over ondermeer de “… uytstekende hooghselen, en afwijckende verdreven 

diepselen van Titiaan ...”.1102 Taylor wees erop dat Van Mander in de behandeling van het in 

kleur wel schilderen en het toepassen van rilievo, in zekere zin noties besprak die later in de 

zeventiende eeuw aan de orde zouden worden gesteld door ondermeer Goeree en De Lairesse 

onder de noemer “houding”. Hij constateerde dat de weergave van rilievo bij Vasari vaak 

handelde om een zoetheid en een vloeiendheid in verfbehandeling en dit was zoals duidelijk 

werd in het leven van Titiaan, voor Van Mander niet noodzakelijk het geval.1103 

 Waar Vasari op deze plaats in het leven van Titiaan enkele gegevens invoegde over 

Jacopo Bassano, daar zou Van Mander die passages weglaten en Bassano verderop in een 

eigen leven behandelen.1104 De tekst over Titiaan werd door hem nu verder ingekort door 

enkele werken waarover Vasari niet heel positief was geweest te schrappen. Hij noteerde 

daar: “Veel meer dingen heeft desen grooten Meester ghedaen, die om de cortheyt 

versweghen zijn.”1105 Daarmee verdween voor het grootste deel ook Vasari’s opsomming van 

werk dat Titiaan onvoltooid liet, op de vermelding na van werk dat door het overlijden van de 

schilder in het atelier achtergebleef. Aan de afsluiting van het leven kon Van Mander nog 

toevoegen dat Titiaan in 1576, op 96 jarige leeftijd, in Venetië was gestorven, toen daar “… 

de groote sterfte was …”, dus tijdens de grote pestepidemie van die jaren.1106 Toch besloot hij 

het leven niet voor hij kritisch had opgemerkt dat de schilder te lang doorwerkte, iets dat hij 

ook in een marginale noot herhaalde.1107 De implicatie was dat de schilder daarmee zijn eigen 

late, rouw uitgevoerde, werk in discrediet bracht en daarmee zijn naam geen goed deed. 

 In de Vite werd het leven van Titiaan gevolgd door de hoofdstukken over de 

beeldhouwers-architecten Jacopo Sansovino en Leone Lioni, door het leven van miniaturist 

Giulio Clovio en door twee samengestelde hoofdstukken waarin uiteenlopende meesters 

behandeld waren. Het eerste samengestelde hoofdstuk, Di diversi [academici italiani e 

fiamminghi], was een verzameling korte mededelingen over uiteenlopende Italiaanse en zelfs 

                                                 
1101 Van Mander 1604, 49ra-49vh. 
1102 Van Mander 1604, 285v18-19. 
1103 Taylor 1992, pp. 221- 226. 
1104 Van Mander 1604, 180r-180v; vgl. Vasari 1568, III, p. 816, r. 17-21. 
1105 Van Mander 1604, 177r47-177v01.  
1106 Van Mander 1604, 177v16-17; Over die pestepidemie en Van Manders eigen reizen, Cohen-Willner 1999, p. 

178; Cohen-Willner 2002; Preto 1978 ; Preto 1979-1980. 
1107 Van Mander 1604, 177v11-15 en de maginale noot: “Tiziano in sijne[n] groote[n] ouderdom was 

afghenomen in de Const”; Vasari 1568, III, p. 817, r. 32-35. 
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Nederlandse schilders. Het tweede, Degl’Accademici del Disegno (…), was een beschrijving 

van met name uit Florence afkomstige schilders, beeldhouwers en architecten, die lid waren 

van de Florentijnse Accademia del Disegno. Verschillende van hen, Lorenzo Sabatini, Cesare 

Nebbia en Girolamo Sicciolante, werden verderop besproken in een nieuw hoofdstuk over 

schilders die tussen 1573-1577 in Rome werkzaam waren.1108 Aan een enkeling, Federico 

Zuccaro, zou hij zelfs exclusief een nieuw hoofdstuk wijden. Helemaal negeerde hij die 

laatste samengestelde hoofdstukken van de Vite niet. Di diversi [academici italiani e 

fiamminghi] bood gegevens over Jan en Hubert van Eyck voor hun biografie in de 

Nederlandse Levens.1109 Tevens bevatte het een notie die mogelijk van invloed was op het 

Schilder-boeck. Hoe kunstenaars uit de Nederlanden successievelijk verantwoordelijk waren 

voor de introductie in de Lage Landen van een moderne Italiaanse manier van schilderen, 

werd door Vasari hier besproken. Het was een gedachte die de hele Nederlandse Levens zou 

doorspekken.1110 Daarnaast bevatte Di diversi […] een transcriptie van een brief van 

Domenico Lampsonius uit 1564 aan Giorgio Vasari. Daarin stelde deze voor om drie traktaten 

over de geheimen of grondslagen van de schilderkunst, beeldhouwkunst en architectuur toe te 

voegen aan de tweede editie van de Vite. Vasari beschreef waarom hij aan dat verzoek geen 

gehoor kon geven, maar wellicht vormde het voor Van Mander de aanleiding om in het 

Schilder-boeck wel iets dergelijks op te nemen in de vorm van de Grondt. 

Na de twee samengestelde hoofdstukken nam Vasari als laatste zijn eigen 

levensbeschrijving op. In ingekortte vorm kwam die in de Italiaanse Levens terecht, maar niet 

op deze plaats. Allereerst zou Van Mander in drie nieuwe hoofdstukken de Noord-

Italiaanse/Venetiaanse schilders Tintoretto, Veronese en Jacopo Bassano bespreken.1111 Die 

eerste twee levens, Tintoretto en Veronese, waren nieuw in de zin dat deze schilders in de Vite 

geen eigen hoofdstuk hadden gekregen. Zoals eerder werd genoemd was Jacopo Tintoretto in 

het leven van Battista Franco besproken, terwijl Paolo Veronese bij de uit Verona afkomstige 

architect Michele Sanmicheli was ondergebracht. Beide meesters achtte Vasari waarschijnlijk 

niet van zoveel belang dat hij ze in een eigen leven wilde bespreken, wellicht speelde een 

gebrek aan informatie ook een rol, maar in ieder geval werden ze ingepast in de 

levensbeschrijvingen van hun respectievelijke plaatsgenoten. Voor Van Mander ging dat niet 

op. In zijn kritische bewerking achtte hij beide schilders interessant genoeg om in een eigen 

biografie te behandelen. Bovendien woog voor hem hoe dan ook minder zwaar dat de 

                                                 
1108 Van Mander 1604, 193r; 195r. 
1109 Miedema 1994-1999, dl. 2, pp. 187 e.v. 
1110 Vasari 1568, III, pp. 857-860. 
1111 Bijlage II. 
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biografische informatie incompleet was, zolang maar een adequaat beeld geschets kon worden 

van de – liefst leerzame – artistieke kwaliteiten van deze schilders. Het feit dat hij hen in een 

eigen leven besprak moet vooral gezien worden als blijk van waardering voor de wijze 

waarop zij goede voorbeelden presenteerden van specifieke deelen der Consten. Omgekeerd 

was het waarschijnlijk vanwege diens gerichtheid op een specifiek deel der Consten dat de 

Venetiaanse schilder Battista Franco niet voor opname in de Italiaanse Levens in aanmerking 

kwam. De combinatie van het tekenen en schilderen bepaalde de kwaliteit van een schilder, 

zoals Van Mander in het leven van Titiaan duidelijk maakte. In de Vite was Battista Franco 

echter neergezet als een schilder met een talent voor het tekenen, terwijl enige aanleg voor het 

schilderen zelf bij hem pijnlijk afwezig was. 

De artistiek inhoudelijke component was voor Van Mander zozeer zwaarwegend, dat ze 

de volgorde bepaalde waarin deze schilders besproken werden. Nog steeds volgden de Levens 

in algemene zin in de eerste plaats een chronologische lijn, terwijl daarbinnen hier en daar 

weer om inhoudelijke redenen van werd afgeweken. Daarbij waren de sterfdata voor die 

chronologie leidend. De indeling van de levens volgde in de eerste plaats de bekende 

chronologie, waarbij sterfdata leidend waren. Incidenteel waren er nog steeds inhoudelijke 

redenen om daarvan af te wijken, zoals bij Tintoretto. Karel van Mander wist dat Tintoretto in 

1594 was gestorven, terwijl Paolo Veronese die hij daarna besprak al in 1588 overleed. Dat 

het opportuun was om Tintoretto aansluitend op de biografie van Titiaan te behandelen, hield 

direkt verband met de manier waarop beide meesters zich verhielden tot het tekenen en het 

schilderen. Van Mander maakte dit direkt duidelijk in de opening van het leven van 

Tintoretto, die niet terug ging op een passage uit de Vite. Hij richtte daarbij onmiddellijk de 

aandacht op het traditionele verwijt van Toscaanse en Romeinse schilders aan het adres van 

hun Venetiaanse vakbroeders:  

 

“De Schilders van Tuscanen en Roomen hebben altijt (ick en weet niet of (neffens t'ghelijck 

dat sy hebben) eenige benijdinghe daer oorsaeck ten deele van is geweest) den Veneetsche 

Schilders beschuldight, en berispt, datse oyt te weynich Teycken-const oft studie hebben 

gehadt, beneffens hun stout en aerdich coloreren: …”.1112 

 

Ditmaal koos Van Mander er echter voor duidelijk te wijzen op de waarde van het 

Venetiaanse wel verwen of coloreren, door hieraan toe te voegen:  

 

                                                 
1112 Van Mander 1604, 177v19-23. 
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“… maer misschien hebben dese berispers selve som te weynich ghelet op het wel verwen 

oft coloreren. Onder dese die berispt zijn gheworden, was Iacopo Tintoretto …”.1113 

 

Bij Titiaan was nog heel duidelijk aan de lezer verteld dat het tekenen en het schilderen samen 

dienden te gaan. Daarmee was de weg vrij om hier een stap verder te gaan en onomwonden 

het Venetiaanse kleur- en materiaalgebruik te waarderen. Ook bij Tintoretto was sprake van 

de ruwe manier van werken, die Van Mander eerder met Titiaans late werk in verband had 

gebracht. Weer was er een duidelijke relatie met de Grondt waar Van Mander uitlegde hoe 

Tintoretto zijn doodverf hier en daar in ruwe vlekken aan de oppervlakte liet liggen. Nog 

altijd was het geen werkwijze die voor iedereen was weggelegd, er was juist veel oordeel voor 

nodig, iets waarover alleen de gevorderde schilder beschikte. De ruwe manier kon zeker niet 

in plaats worden gesteld van het tekenen en een voorbereiding in de vorm van een ontwerp of 

tekening bleef noodzakelijk. 

Vergeleken met Titiaan kwam Tintoretto in zijn leven naar voren als extremer en 

eigenzinniger. De schilder werkte met een enorme vaart en snelheid en uit de Vite nam Van 

Mander op dat de schilder daardoor de plank behoorlijk mis kon slaan. In een marginale noot 

noteerde hij: “Tintoret overtreft de seldsae[m]heyt self in sijn ordinantie.”1114 De schilder had 

een uitzonderlijk inventieve geest en was buitengewoon origineel in zijn inventies. Meteen 

aan het begin van het leven nam Van Mander dan ook over dat de schilder zonder tekening te 

werk ging, alsof hij wilde zeggen dat schilderen: “… geen Const oft moeyte, dan slechts maer 

boerde oft ghecks werck en was.”1115 Hij voegde daar nog aan toe dat Tintoretto voor een deel 

de doodverf aan het verfoppervlak liet liggen en menig werk zonder al te veel ontwerp of 

tekening en inzicht was gedaan: 

 

“Menige reyse heeft hy in Oly zijn dinghen ten deele gedootverwt also ghelaten, soo heel 

rouw ghedaen, datmen de pinceelslagen daer by gheval, en als uyt een desperatie ghedaen 

wesende, met cladden op siet ligghen, sonder seer veel teyckeninghe oft verstandt.”1116 

 

Na het leven van Titiaan moest het wel duidelijk zijn dat dit niet de bedoeling was. Van 

Mander was wel te spreken over het feit dat Tintoretto enorm productief was. Toch nam hij 

ook daar Vasari’s kritiek over en noemde hij dat de zeer getalenteerde Tintoretto wellicht een 

van de beste schilders van Venetië had kunnen worden, indien hij zich meer op het studeren 

                                                 
1113 Van Mander 1604, 177v23-25. 
1114 Van Mander 1604, 177v. 
1115 Van Mander 1604, 177v36-37; Vasari 1568, III, p. 592, r. 27-33. 
1116 Van Mander 1604, 177v37-40; Vasari 1568, III, p. 592, r. 27-33. 
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had toegelegd. Dat nam echter niet weg dat de schilder een “… cloeck en goet Schilder, van 

wackeren, versierigen, en edelen gheest …” was.1117 Van Mander somde ook met Vasari een 

groot aantal kwaliteiten op, deelen die in verschillende werken terug te vinden waren zoals de 

verkortingen en portretten van de voorstellingen in de Sala del Gran Consiglio in het 

Dogenpaleis. Maar weer kwam hier dezelfde kritiek tot uitdrukking op Tintoretto’s 

gebrekkige kwaliteiten als ontwerper door het overslaan van de stap van het tekenen, zoals 

met name aan de orde kwam in de bespreking van het Laatste Oordeel voor de Santa Maria 

dell’Orto in Venetië. In de behandeling van dat werk verklaarde hij net als Vasari dat de 

voorstelling als geheel indruk maakte, terwijl het allemaal nogal tegenviel wanneer men de 

afzonderlijke onderdelen op zich ging bekijken. De schilder had er beter aan gedaan eerst de 

afzonderlijke figuren en details te tekenen.1118 Van dergelijke kritiek was overigens weer geen 

sprake in de bespreking van het werk voor de kerk van San Rocco, waar Van Mander niets 

anders dan zijn bewondering uitte voor de verkorting van de architectuur, de aandacht voor de 

houdingen van de figuren, de naakten, de dode in verkort en de mooie figuren vol gratie. In 

het geval van de orgeldeuren van de Santa Maria Zebenigo (del Giglio), viel echter wel te 

lezen dat de Bekering van Paulus met te weinig studie was gedaan. Ten aanzien van de Scuola 

di San Marco was Van Mander weer uitvoeriger in de bespreking van welke voorstellingen 

daar te zien waren en hoe ze waren uitgevoerd. Wat hij niet toevoegde was een vermelding 

van de prent die Jacop Matham had vervaardigd naar een van die scènes, het Wonder van de 

Slaaf (afb. 81).1119  

 

                                                 
1117 Van Mander 1604, 177v40-178r04; Vasari 1568, III, p. 592, r. 35-44. 
1118 Van Mander 1604, 178v03-09; Vasari 1568, III, p. 594, r. 05-10. 
1119 New Hollstein (Jacob Matham) 2007, dl. 1, nr. 111, pp. 228-229. 
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81. Jacop Matham naar Tintoretto, Het wonder van heilige Marcus die een slaaf redt, 1600, gravure, 

Rijksmuseum, Amsterdam. 

 

In verband met de voorstellingen voor de Scuola di San Rocco, besprak Van Mander weer 

zaken die voor het hele leven grotere zeggingskracht hadden. Weer hadden die te maken met 

de wijze waarop Tintoretto zich tot het tekenen en ontwerpen verhield. Hij legde uit dat de 

schilder werkte met een enorme haast en vaardigheid. Die kwaliteiten kwamen hem ook ten 

goede bij het verkrijgen van opdrachten. De Scuola di San Rocco wilde de opdracht geven 

voor een plafondstuk met de Heilige Rochus in Gloria. Daartoe werd aan verschillende 

schilders de opdracht te gegeven een ontwerp in tekening aan te leveren. Tintoretto sloeg die 

stap echter over, hij schilderde het stuk en liet het al op de plaats aanbrengen en verkondigde 

daarna dat hij ook aan de opdracht had voldaan: dit was zijn manier van tekenen.1120 De 

schilder verbeterde zijn concurrentiepositie op die manier enorm, namelijk door snel en 

onorthodox te werk te gaan. Bij Van Mander lijkt hiervoor toch wel de nodige bewondering 

door te klinken. Ter afsluiting van het leven vond Van Mander het noodzakelijk om, anders 

dan Vasari, de voornaamste kwaliteiten van Tintoretto nog eens bondig bijeen te zetten. Bij de 

schilder waren voorbeelden van drie deelen te vinden: inventie, ordonnantie en gedurfde 

                                                 
1120 Van Mander 1604, 178v39-179r10; Vasari 1568, III, p. 595, r. 01-18. 
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verfbehandeling. Bovendien meende hij dat Tintoretto daarmee menig kunstenaar had 

aangezet om zich daarin eveneens verder te ontwikkelen.1121  

Rivaliteit met andere kunstenaars kwam in dit leven op verschillende momenten duidelijk 

naar voren. Tintoretto’s werk in het Dogenpaleis kon niet besproken worden zonder dat ook 

het werk van zijn rivalen aan de orde was gesteld. In verband met een altaarstuk van 

Tintoretto voor de nagenoeg geheel door Paolo Veronese gedecoreerde kerk van San 

Sebastiano, kon Van Mander het niet nalaten om te noteren dat Tintoretto het werk daar 

uitvoerde “…om trotsen Paulo Veronese …”.1122 En ook in het geval van de uitvoerig 

beschreven opdrachtverlening van de Scuola di San Rocco, was de onderlinge concurentie een 

vaststaand gegeven. Wedijver onder kunstenaars en met name de positieve gevolgen ervan 

voor de verdere ontwikkeling van de schilderkunst, zal ook hierna nog aan de orde komen. In 

het volgende hoofdstuk zal worden besproken hoe Van Mander de Italiaanse Levens tot een 

einde bracht. Meer dan daarvoor kwam de tekst los te staan van de Vite. Thema’s die zich tot 

nog toe aftekenden in Van Manders bewerking van de Vite, zullen ook daar weer opduiken. 

Met name over artistieke rivaliteit zou hij zich in de nieuwe levens nog nadrukkelijker 

uitspreken dan daarvoor. Door te schetsen hoe een gezonde wedijver een gunstig uitwerking 

had op de verdere ontwikkeling van de schilderkunst, zou de individuele schilder op geheel 

nieuwe wijze worden aangesproken op zijn verantwoordelijkheid voor de bloei van het vak 

als geheel. 

 

 

                                                 
1121 Van Mander 1604, 179r16-19; vgl. Vasari 1568, III, p. 595, r. 25-28. 
1122 Van Mander 1604, 178v14-15. 
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82. Giorgio Vasari en medewerkers, De slag bij Lepanto, 1572, fresco, Sala Regia, Vatikaan, Rome. 
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5 
Het einde van de Italiaanse Levens: de laatste levens ontleend aan 

de parte terza van de Vite en het gebruik van andere bronnen 
 

 

De Italiaanse Levens waren nu op het punt aangekomen dat de tekst zich begon los te weken 

van de Vite. Voor de samenstelling van zijn levens was Karel van Mander inmiddels ook 

afhankelijk van andere bronnen, hetgeen onherroepelijk consequenties had voor de 

verschillende onderdelen van de tekst. Wist hij de Italiaanse Levens ondanks dat gebruik van 

nieuwe bronnen tot een samenhangend geheel te smeden, en zo ja, hoe pakte hij dat aan? 

Welke rol was nu weggelegd voor de voorbeelden van deelen der Consten? Poogde hij ook dit 

deel van de tekst relevant te maken voor zijn eigen publiek en hoe ging hij daarbij te werk? 

Op deze vragen zal in dit hoofdstuk een antwoord gezocht worden. Alle Italiaanse Levens die 

nog resten zullen worden besproken in – op een uitzondering na – de volgorde waarin ze bij 

Van Mander te vinden zijn, aan de hand van de voorkomende deelen der Consten en inclusief 

een behandeling van de eventuele specifieke terminologie. Zo is de grote lijn van Van 

Manders tekstconstructie te volgen, terwijl onderwijl dwingende thema’s in de tekst 

besproken worden. Maar voorafgaand daaraan moet eerst worden nagaan welke algemene 

overwegingen leidend waren bij het formeren en indelen van dit laatste deel van de tekst. 

 

Keuze en samenstelling 

Na het leven van Tintoretto, kwamen achtereenvolgens de levensbeschrijvingen van Paolo 

Veronese, Jacopo Bassano, Giorgio Vasari, Federico Zuccaro, Federico Barocci, Palma 

Giovane en Giuseppe Cesari aan de orde. Daarop volgden nog drie hoofdstukken waarin 

meerdere kunstenaars werden besproken, te weten schilders die rond 1603 in Rome werkzaam 

waren, vrouwelijke kunstenaars en tot slot schilders die tussen 1573 en 1577 in Rome 

werkzaam waren. Enkele van deze levens ontstonden rondom korte of langere passages die 

afkomstig waren uit Vite-levens die eerder afvielen. Die bewerkingstechniek werd eerder bij 

Jacopo Tintoretto toegepast. Voor Veronese lichtte Karel van Mander informatie uit het leven 

van de architect Michele Sanmicheli. Aangevuld met nieuw materiaal vormde het een nieuw 

hoofdstuk dat op Veronese’s eigen naam kwam te staan. Ook het leven van Federico Zuccaro 

werd zo samengesteld. Vasari had hem in de biografie van Taddeo Zuccaro besproken, maar 

in de Italiaanse Levens werden de broers uit elkaar getrokken. Overeenkomstig de 
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chronologie werd de oudere Taddeo behandeld vóór het leven van Michelangelo, terwijl de 

uitvoerige passages over de veel jongere Federico de basis zouden vormen voor diens nieuwe, 

eigen levenbeschrijving. Bij Palma Giovane werd een afwijkend stramien gevolgd. Uit 

Vasari’s gedeelde biografie van Lorenzo Lotto en Palma Vecchio verdween Lotto. Rond de 

passages over Palma Vecchio ontstond een nieuw leven dat op naam kwam te staan van de 

jonge Palma. Palma Vecchio viel daarmee wel buiten de chronologie, iets dat met het 

scheiden van Taddeo en Federico Zuccaro in aparte hoofdstukken zorgvuldig was vermeden. 

De biografie gewijd aan vrouwelijke kunstenaars was sterk geënt op een vergelijkbaar 

hoofdstuk uit het eerste deel van Vasari’s parte terza. De daar besproken beeldhouwster 

Properzia de’ Rossi nam Van Mander in zijn nieuwe hoofdstuk op, terwijl hij gegevens over 

Sofonisba Anguissola putte uit Vasari’s leven van Garofalo. Het leven over vrouwen dat zo 

ontstond kwam ook los te staan van de gebruikelijke chronologie. 

In deze gevallen werd een nieuwe tekst dus samengesteld met behulp van één of meer uit 

de Vite afkomstige tekstfragmenten. De overige nieuwe levens kwamen echter nagenoeg 

zonder hulp van de Vite tot stand. In enkele gevallen zou de keuze voor de kunstenaars wel 

overlappen, echter zonder dat er een inhoudelijk verband tussen de teksten leek te bestaan. Zo 

had Vasari Jacopo Bassano slechts terloops genoemd in het leven van Titiaan, toen hij 

meedeelde dat Matteo Giustiniani ook bij Bassano een heel mooi schilderij bestelde.1123 In 

Van Manders nieuwe leven van Jacopo Bassano kwam diezelfde Giustiniani helemaal niet 

voor. Wel liet hij net als Vasari weten dat Bassano bekend stond om zijn schilderijen met veel 

dieren, maar daar had hij de Vite niet voor nodig. Op basis van andere bronnen zou Van 

Mander een veel completer beeld schetsen van Bassano’s voorstellingen waarin niet alleen 

dieren, maar vooral ook de uitbeelding van lichteffecten centraal stond. Federico Barocci 

werd door Vasari genoemd in het leven van Taddeo Zuccaro als “… Federigo Barocci da 

Urbino; giovane di grande espettatione …”, werkend met onder meer Federico Zuccaro aan 

de decoratie van het Casino van Pio IV in de tuinen van het Vatikaan.1124 Die passage zou 

Van Mander niet bij Taddeo of Federico Zuccaro opnemen, noch vermelden in zijn nieuwe 

leven van Federico Barocci. Uit het leven van Primaticcio verwijderde hij de passages over 

onder meer Lorenzo Sabatini. Die kunstenaar zou hij alsnog noemen in het nieuwe hoofdstuk 

over schilders die tussen 1573 en 1577 in Rome werkzaam waren, maar wel op basis van 

andere bronnen. In datzelfde nieuwe hoofdstuk werd ook Girolamo Sicciolante besproken. 

Eerder geschrapt uit het leven van Giulio Clovio, dook hij daar alsnog op als een oude 

                                                 
1123 Vasari 1568, III, p. 816, r. 17-21. 
1124 Vasari 1568, III, p. 694, r. 15-17. 
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schilder van wie Van Mander wist dat hij gedurende zijn eigen tijd in Rome werkzaam was 

geweest.1125 Ten aanzien van al deze meesters negeerde Van Mander dus hun karige 

vermelding in de Vite. Wellicht koos hij daar bewust voor, wellicht was dit het resultaat van 

een haastiger manier van werken. Karel van Mander leek inmiddels onder grotere tijdsdruk te 

staan om de Italiaanse Levens af te ronden. Dat zou verklaren waarom hij niet opmerkte dat 

hij enkele werken van bijvoorbeeld Veronese tweemaal zou bespreken, eenmaal op basis van 

de Vite en vervolgens nogmaals op basis van andere bronnen. Het zou ook verklaren waarom 

marginale noten vanaf het leven van Federico Zuccaro tot aan het einde van de Italiaanse 

Levens nagenoeg geheel ontbreken, terwijl wel het soort onderwerpen ter sprake kwam dat 

eerder altijd van een marginale noot werd voorzien.1126 

Er was ook een categorie nieuwe levens die op geen enkele manier verband hielden met 

de Vite. Daar werden meesters besproken die pas werkzaam waren na publicatie van de Vite 

of zelfs na Vasari’s overlijden. Die meest actuele levens waren gewijd aan Giuseppe Cesari en 

aan een, deels, anonieme verzameling schilders die nog tot kort voor publicatie van de 

Italiaanse Levens in Rome werkzaam waren. 

 

Volgorde van de hoofdstukken: chronologie, regionaliteit en deelen der Consten 

Het opstellen van de Italiaanse Levens geschiedde in grote lijnen volgens een chronologisch 

ordeningsprincipe. In het vorige hoofdstuk werd duidelijk dat Van Mander bij het bewerken 

van het tweede deel van de parte terza sterker dan daarvoor met levens had geschoven. Op die 

manier werd de chronologie op plaatsen verbeterd en werden sommige kunstenaars 

prominenter onder de aandacht gebracht. De nieuwste levens zorgden voor een verdere 

actualisering van het tekstdeel en met de toevoeging van nog levende schilders zou de reeks 

doorlopen tot in zijn eigen tijd. De chronologische indeling werd hier dus tot op zekere hoogte 

voortgezet. Nog steeds was het overlijden van kunstenaars daarbij een belangrijke leidraad. 

Vasari maakte een duidelijke cesuur tussen reeds overleden kunstenaars (iedereen tot en met 

Michelangelo) en nog levende kunstenaars. Een dergelijke scheiding werd door Van Mander 

niet met zoveel woorden aangegeven, maar ze was wel in de tekst aanwezig. Ook hij stapte op 

enig moment van de behandeling van overleden schilders over op de bespreking van schilders 

die nog steeds actief waren. Hij noteerde de sterfdata van Titiaan (1576), Jacopo Tintoretto 

(1594) en Paolo Veronese (1588), meende vervolgens te weten dat Jacopo Bassano niet meer 

                                                 
1125 Van Mander 1604, 195r03-06. 
1126 De enige uitzondering was de marginale noot over Raffaellino da Reggio. Van Mander was door de 

Italiaanse Levens heen zeer consistent geweest in het opnemen van marginale noten. Alleen in de levens van 

Peruzzi, Penni en de helft van leven van Andrea del Sarto ontbreken marginale noten. 
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leefde (1592) en – ook al vergiste hij zich in het jaartal: 1574 en niet 1578 – hij wist in ieder 

geval dat Giorgio Vasari eveneens was overleden. Dat leven van Vasari vormde nu de cesuur, 

daarna zou hij de reeks vervolgen met kunstenaars die op dat moment nog allemaal werkzaam 

waren. Dat Van Mander zich zeer waarschijnlijk bewust was van een dergelijke indeling, 

werd nogmaals duidelijk in de voorrede van de Nederlandse Levens. Hij verantwoordde daar 

zijn keuze om ook nog levende schilders te bespreken, door naar andere schrijvers te 

verwijzen die hetzelfde hadden gedaan:  

 

“… als onder ander van Vasari, die in zijn Boecken en beschrijvinge, Michel Agnolo, en 

veel meer ander, binnen hun leven heeft den volcke voor-ghedraghen, en hun namen 

loflijck, als claer blinckende gheruchtigh ghemaeckt. Waerom dan ick vriendlijck versoeck, 

derhalven niet ghelastert, maer ghedanckt te worden.”1127 

 

Interessant was wel hoe hij in de afsluiting van nagenoeg ieder nieuw Italiaans leven poogde 

om de lijn zover mogelijk door te trekken naar zijn eigen tijd. Na de biografie van Vasari 

beschreef hij eerst Federico Zuccaro, die Vasari’s werk aan de koepel van de Dom van 

Florence had overgenomen. Federico was inmiddels op leeftijd en woonde op het moment van 

publicatie nog “… binnen Room, daer hy op eenen bergh by Ternita een schoon Palleys met 

vier thorens heeft ghebouwt, van waer hy Room can oversien …”. in Rome.1128 Hoe oud 

Barocci was wist hij niet, maar hij had geen bericht van overlijden doorgekregen.1129 Palma 

Giovane was op het moment van schrijven nog dagelijks aan het werk. Van Mander wist dat 

hij in 1548 was geboren en op het moment van schrijven 54 jaar oud was, hetgeen opgeteld 

uitkwam op het jaar 1602.1130 Het leven van Giuseppe Cesari besloot met de mededeling dat 

deze in 1600 in Frankrijk was, daarna weer terugkeerde naar Rome en daar nog altijd 

werkzaam was.1131 In het leven gewijd aan schilders die “… tegenwoordigh te Room …” 

werken, nam Van Mander nog gegevens op die doorliepen tot in de eerste helft van 1603.1132 

Dit patroon leek vrij radicaal te worden doorbroken met twee hoofdstukken die in zekere zin 

los stonden van de voorgaande reeks. In het eerste besprak hij de al genoemde vrouwelijke 

kunstenaars. Daar werd geen enkele datering gegeven, maar het besloeg evident een groot 

deel van de zestiende eeuw. Het stoelde op passages uit Vasari’s Vite en het was nagenoeg 

                                                 
1127 Van Mander 1604, 198v35-39. 
1128 Van Mander 1604, 186v02-05. 
1129 Van Mander 1604, 187r13-14. 
1130 Van Mander 1604, 187v30-32. 
1131 Van Mander 1604, 190r45-190v02. 
1132 Van Mander 1604, 190v05-191v13. 
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niet aangevuld. Zodoende bleef de tekst inhoudelijk steken waar Vasari haar had 

achtergelaten. Toch kreeg ook dit leven de misplaatste – maar in het licht van de nagestreefde 

suggestie van actualiteit veelzeggende – opmerking mee, dat de schilderende non Plautilla 

Nelli nog “… onlangs …” in Florence werkzaam was geweest. In werkelijkheid was zij reeds 

in 1588 overleden. Het andere hoofdstuk had wellicht onbedoeld iets weg van een 

biografische afsluiting. Daar werden schilders behandeld die gedurende Van Manders eigen 

Italiaanse tijd, tussen 1573 en 1577, in Rome werkzaam waren geweest. Maar ook dit leven 

vloeide over die begrenzing heen, aangezien het werd besloten met een op prenten gebaseerde 

opsomming van enkele kunstenaars die pas later, rond 1595 in Rome werkzaam waren. In dat 

verband noemde Van Mander bijvoorbeeld een anonieme Sienese schilder, waarschijnlijk 

Francesco Vanni.1133 Karel van Mander wist dat Vanni de Geschiedenis van de heilige 

Catharina van Siena in prent had laten brengen door Pieter de Jode. Die prentserie was in 

Siena pas in 1597 uitgegeven, in beheer van de oorspronkelijk uit de Nederlanden afkomstige 

prentuitgever Matteo Florimi (afb. 83).1134 Zodoende raakte ook dat laatste leven, dat eigenlijk 

de periode 1573-1577 had zullen bestrijken, erg dicht aan het heden. Karel van Mander 

hechtte eraan zijn lezers te informeren over de meest recente artistieke ontwikkelingen, iets 

dat hem als auteur een suggestie van autoriteit kan hebben verschaft. 

Chronologie was in de nieuwe reeks levens dus een nogal grofmazig concept. Er was 

vooral sprake van een cesuur tussen overleden en nog levende, soms zelfs nog werkzame 

kunstenaars, waarbij dus duidelijk werd gestreefd om hoofdstukken zoveel mogelijk naar de 

eigen tijd te laten doorlopen. Uit de hierboven gegeven sterfdata van achtereenvolgens 

Titiaan, Tintoretto, Veronese, Jacopo Bassano en Giorgio Vasari, is duidelijk dat het meer 

precieze sterfjaar voor het opstellen van de tekstvolgorde niet doorslaggevend was. Die reeks 

sterfdata maakte nogal vreemde sprongen. Het is duidelijk dat Van Mander kunstenaars 

binnen het vastgestelde overkoepelende en in de grote lijnen chronologische raamwerk, om 

inhoudelijke redenen bijeen plaatste. Niet een gedetailleerde chronologie, maar eerder 

regionale verbanden en bijbehorende artistieke kwaliteiten dicteerden de volgorde van 

behandeling bij Titiaan, Tintoretto, Veronese en Jacopo Bassano. De status en het belang van 

het Venetiaanse wel verwen of coloreren werd daarbij met name in de inleidingen van de 

                                                 
1133 Noë 1954, p. 323, n. 54. 
1134 Van Mander 1604, 195r15-18. Voor Matteo Florimi, Kortekaas 1992; Leuschner 2008. 
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83. Pieter de Jode naar Francesco Vanni, Geschiedenis van de heilige Catharina, 1597, gravure, Rijksmuseum, 

Amsterdam. 

 

levens telkens benadrukt. Met de biografieën van Giorgio Vasari en Federico Zuccaro werd 

om redenen van chronologie en interne samenhang de reeks van Venetiaanse - of 

Lombardische levens vervolgens onderbroken. Na de biografie van Federico Barocci en 

Palma Giovane zou Van Mander duidelijk maken dat die clustering van Venetiaanse-

Lombardische levens opzettelijk was geweest. Hij sloot haar bewust af met het leven van 

Palma Giovane en gaf aan dat hij na Venetië en Lombardije nu nog eenmaal Rome wilde 

bespreken, om vervolgens de Italiaanse Levens tot een einde te brengen.1135 Binnen de 

overkoepelende chronologische lijn bestond dus een duidelijk behoefte die Noord-Italiaanse 

schilders apart te bespreken en hen daarmee een eigen status toe te kennen. Van Mander was 

ten opzichte van de Vite veel positiever over die meesters die Vasari pas met gemengde 

gevoelens in de tweede editie van zijn boek had besproken. Uit eigen aanschouwing kende 

Van Mander het werk van deze schilders nauwelijks, mede omdat hij Venetië en omstreken 

nooit had bezocht. Zijn waardering was, behalve voor Bassano en de twee Palma’s, vooral 

gebaseerd op wat hij uit tweede hand hoorde en wat hij zag op prenten. Bij zijn indeling van 

de nieuwe levens speelde niet alleen regionaliteit, maar ook de deelen der Const een 

belangrijke rol. Om te beginnen bepaalden deze binnen de besproken groep Venetianen de 

                                                 
1135 Van Mander 1604, 187v32-40. 
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volgorde van de biografieën. Na Titiaan, waarbij met klem was aangedrongen op de symbiose 

tussen het schilderen en tekenen, volgde Tintoretto. Hij bracht het samengaan van die twee 

deelen heel letterlijk in de praktijk en hij bouwde voort op de rouwe stijl die Titiaan in het 

tweede deel van zijn loopbaan praktiseerde. Pas daarna volgde Veronese, wiens sterfdatum 

weliswaar dichter bij Titiaan lag, maar wiens werk inhoudelijk minder overeenkomsten 

toonde. Ook het bijeen voegen van de levens van Barocci en Palma Giovane had mogelijk te 

maken met hun manier van werken en hun verfbehandeling, in het geval van Federico Barocci 

met name zijn vloeiende verfbehandeling bij het schilderen van draperieën. 

 Over het algemeen was in de Italiaanse Levens sprake van een tendens om regionaliteit 

schematischer te behandelen en om in hoofdzaak de belangrijkste kunstcentra (Florence, 

Rome, Venetië en weer Rome) te bespreken. Binnen de verschillende levensbeschrijvingen 

betekende die schematischer behandeling van regio’s vooral dat hoofdcentra werden 

genoemd, terwijl de overige plaatsen waar een kunstenaar werkzaam was niet uitputtend aan 

bod kwamen. Alleen voor werken die konden worden beschouwd als belangrijke en bruikbare 

voorbeelden, werd hiervan afgeweken. De nadruk op hoofdcentra betekende eerder dat Van 

Mander wegliet dat Francesco Salviati in Bologna werkte, terwijl diens verblijf in Venetië wel 

uitvoerig werd besproken.1136 Bij het nog deels aan de Vite ontleende leven van Federico 

Zuccaro betekende het dat zijn verblijf in Venetië werd opgenomen, maar waar het de 

Venetiaanse periferie betrof – Chioggia, Monselice, een reisje naar Friuli en andere steden in 

Lombardije – daar werden passages ingekort of weggelaten.1137 Voor de andere nieuwe 

Italiaanse Levens gold die schematisering van regio’s echter in mindere mate. Federico 

Barocci was afkomstig uit Urbino in de Marche, ook de geboorteplaats van Rafael en hij was 

hoe dan ook als schilder van met name draperieën te belangrijk om over te slaan. Paolo 

Veronese begon zijn loopbaan in zijn geboortestad Verona en zijn werk daar en in de Veneto 

werd ook opgenomen. Wel bleef Van Mander informatie selecteren. Zijn interesse voor 

Venetiaanse en Lombardische schilders betekende niet dat hij alle schilders uit die regio 

zonder meer opnam. Hij bleef kritisch en steeds werden zijn keuzes mede bepaald door de 

mate waarin schilders deelen der Consten beheersten en waarvan aansprekende voorbeelden 

konden worden beschreven. Om die reden werd de Venetiaan Battista Franco niet besproken. 

In de Vite was beschreven hoe hij naar Rome ging om zich op de tekenkunst toe te leggen. 

Battista Franco stapte helaas echter te laat over op het schilderen, zodat hij op dat terrein nooit 

                                                 
1136 Van Mander 1604, 156v39-157r04; vgl. Vasari 1568, III, p. 631, r. 43- p. 632, r. 20. 
1137 Van Mander 1604, 185v27-33; vgl. Vasari 1568, III, p. 696, r. 08-18; pp. 697, r. 43 – 698, r. 10. 
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echt succesvol werd.1138 Het wel schilderen was het uiteindelijke doel, ofwel het “wit” waarop 

iedere schilder moest schieten.1139 Bovendien zou in het leven van Titiaan prominent naar 

buiten gebracht worden dat het tekenen en schilderen samen dienden te gaan, dus daarmee liet 

zich iemand als Battista Franco slecht verenigen. Ook andere door Vasari genoemde 

Venetiaanse of Lombardische meesters werden om uiteenlopende redenen genegeerd. Zoals 

Battista Franco was ook Domenico Brusasorci als schilder nooit tot volle ontwikkeling 

gekomen. Hij was door Vasari nogal plichtmatig met andere schilders uit Verona besproken 

in het leven van Michele Sanmicheli, de biografie die ook Paolo Veronese kort behandelde. 

Meer dan een opsomming van vooral gedecoreerde façades en fresco’s in chiaroscuro van 

Brusasorci gaf Vasari niet, terwijl bijzonderheden nauwelijks werden genoemd. Ook Garofalo 

was door Van Mander genegeerd. Vasari vond de schilder geschoold in de slechte manier die 

in Lombardije gangbaar was. In Rome maakte Garofalo kennis met het werk van Rafael en 

Michelangelo en moest toen tot zijn schande alles opnieuw leren. Girolamo da Carpi met wie 

Garofalo een leven deelde, kwam er zelfs nog slechter af. Hij bleek niet in staat ook maar iets 

van de Romeinse artistieke traditie in zijn werk te incorporeren. Hier beschikte Van Mander 

kennelijk niet over aanvullende informatie om deze schilders aantrekkelijker en geschikter te 

maken voor de Italiaanse Levens. Hij lijkt er op uit te zijn geweest een positiever beeld uit te 

dragen van de schilderkunst in Venetië en Lombardije. Bovendien was zijn benadering 

inclusief. Hij wilde verschillende schilderscholen niet tegen elkaar uitspelen, maar liever zijn 

lezers bedienen met een representatieve selectie van bruikbare voorbeelden afkomstig uit de 

voornaamste kunstcentra. Daarbij hoorden uiteindelijk ook Siena en Florence. Door aan het 

einde van de tekst – en in afwijkende chronologische volgorde – in de hoofdstukken over 

Rome rond 1603 en Rome 1573-1577 alsnog meesters uit Siena en Florence te bespreken, 

werd de beperkte regionaliteit iets verder opgerekt en de dominantie van Rome aan het slot in 

beperkte mate genuanceerd. 

 

Bronnen: brieven, mondeling overgebrachte mededelingen, eigen herinneringen 

Op talloze plaatsen had Van Mander laten merken dat het boek van Vasari een bron was 

geweest voor het schrijven van de Italiaanse Levens.1140 Voor de nieuwe Italiaanse levens 

                                                 
1138 Vasari 1568, III, p. 585, r. 41-45. 
1139 Van Mander 1604, 11r. 
1140 Voor de opmerking in de voorrede op de Nederlandse Levens, Van Mander 1604, 198r. Andere plaatsen 

waar Vasari als bron naar voren kwam: Van Mander 1604, 20v67c (het leven van Rosso door Vasari 

beschreven); 28v72a (Vasari over Michelangelo’s Laatste Oordeel); 48r22b (Vasari’s geschriften ons wel 

profijtich); 48v25d (Vasari over Titiaan); 49v39c (Vasari over gebruik van lampzwart); 113v (Leonardo da Vinci 

had mondeling aan Vasari verklaard); 129r (Vasari had gelijk Polidoro beste landschapschilder van zijn tijd te 
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kwamen andere bronnen dan de Vite in beeld. In het leven van Bassano zou duidelijk worden 

dat Karel van Mander in ieder geval voor die biografie actief pogingen ondernam om 

informatie in te winnen. Aan het einde van het leven beklaagde hij zich over het feit dat hij 

geen antwoord ontving op zijn verschillende schriftelijke verzoeken om inlichtingen. Om die 

reden kregen de kinderen van Jacopo Bassano de wind van voren. Kennelijk bekommerden zij 

zich zo weinig om de nagedachtenis van hun vader dat ze Van Manders diverse verzoeken 

onbeantwoord lieten. Wat het leven van Bassano tevens toonde was hoezeer Van Mander het 

weinige dat hij aan informatie bezat ten volle wist te benutten. Zijn kennis was gebaseerd op 

één prent, op werk dat hij zich herinnerde in Rome te hebben gezien en op een beschrijving 

van één schilderij dat zich in Amsterdam bij Jan Nicquet bevond. Daarnaast ontving hij 

mondeling informatie over de manier waarop Jacopo Bassano op eigen wijze te werk ging en 

schilderijen voor de vrije markt produceerde.1141 Wie die mondelinge bron was, maakte hij 

echter niet duidelijk. Wellicht was het Pieter Cornelisz. van Rijck, mogelijk met Jacob 

Matham als intermediair (afb. 84).1142 Pieter van Rijck was een schilder van met name 

keukenstukken, waarin hij volgens Van Mander het werk van Bassano incorporeerde. Hij was 

rond 1602 of 1603 tijdelijk terug in Haarlem, na een verblijf in Venetië van ongeveer vijftien 

jaar.1143 Ook Goltzius was weer een mogelijke bron. Hij zou het portret van Jan Nicquet 

tekenen en in prent brengen (afb. 85). Wellicht dat hij Van Mander inlichtte over Bassano’s 

Verkondiging, die in Amsterdam bij Nicquet te zien was. Waar het contemporaine bronnen 

betrof: er waren wel algemene thematische overeenkomsten met enkele Italiaanse bronnen, 

maar Van Mander leek van die teksten niet op de hoogte te zijn geweest.1144 Dat uitspinnen 

van informatie zoals bij Jacopo Bassano was ook elders herkenbaar. In het leven van 

Veronese bleek dat Jacob Matham ter plekke in Venetië het werk van deze schilder 

                                                                                                                                                         
noemen); 145r (Vasari over Giovanni da Udine in Florence); 164r (Vasari bewaarde een tekening van 

Michelangelo); 200r (commentaar op Vasari waar deze vondst van de olieverf 100 jaar te vroeg dateerde); 208r 

(Vasari over prenten die door Marcantonio voor Dürer prenten werden uitgebracht); 212r Vasari 3x over prenten 

van Lucas van Leyden); 212r (Vasari 2x correctie van Vasari over buitenlandse reis Lucas); 218r (Vasari kende 

Jan van Calkar in Napels en Van Calcar tekende bijna alle portretten voor Vasari’s Vite); 239r (Vasari 2x over 

Frans Floris) en 243r (Vasari over waarde altaarstuk Pieter Aartsen). 
1141 Van Mander 1604, 180v05. 
1142 New Hollstein (Jacob Matham) 2007, dl. 1, nr. 19, pp. 45-46; Voor Pieter van Rijck, Miedema 1994-1999, 

dl. 6, pp. 102-104; Meijer 1999b. 
1143 Pieter van Rijck werd door Van Mander omschreven als een schilder van keukenstukken op zijn “Bassaens”; 

Meijer 1999b, pp. 137, 141-142. 
1144 Benedetti (1571) prees Bassano’s pastorale scènes. Marucini (1577) noemde zijn stadgenoot Jacopo Bassano 

de uitvinder van het nachtstuk en bewonderde Bassano’s naturalisme en zijn landschappen. Borghini (1584) 

bracht Bassano’s natuurlijke en levendige kleurgebruik onder de aandacht, vooral te zien in scènes met dieren en 

kookgerei. De algemene typering van het werk kwam wellicht in grote lijnen overeen, maar verder dan dat ging 

het niet. Het is vrijwel zeker dat Van Mander de tekst van Marucini niet kende, aangezien ze daarvoor te 

fragmentarisch en te laat werd gepubliceerd; Benedetti 1571; Marucini 1577; Borghini 1584, p. 563; Ballarin 

1966-1967. 
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natekende. Hij was het die Van Mander waarschijnlijk over deze schilder informeerde. Diens 

gretigheid de tekst uit te breiden, leidde dit er wel toe dat twee werken van Paolo Veronese 

dubbel werden bespreken. 

 

 

84. Jacob Matham naar Pieter Cornelisz. van Rijck, Aanbidding der herders, 1604, gravure, Rijksmuseum, 

Amsterdam. 

 

Dat Van Mander prenten en mogelijke informanten vermeldde, was indicatief voor de wijze 

waarop hij poogde zijn werkwijze als auteur te verantwoorden. Temidden van de nieuwe 

levens was één leven te vinden dat stevig verankerd lag in de Vite, namelijk de biografie van 

Giorgio Vasari. Van Mander besprak hem als schilder, maar ook als auteur aan wie hij voor 

zijn eigen tekst veel te danken had. De lange biografie kreeg van Van Mander een nieuw 
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besluit en een nieuwe inleiding met een bespiegeling over de betekenis van de Vite voor de 

nagedachtenis van Italiaanse schilders. Van Mander sprak zijn ontzag uit over de omvang van 

het werk, achtte het noodzakelijk om Vasari’s bronnen op te sommen en prees hoe de goede 

naam van diens mecenas bij het vergaren van informatie een rol had gespeeld. Uiteindelijk  

 

 

85. Hendrick Goltzius, Portret van Jan Nicquet, zwart krijt op papier, 1595, Rijksmuseum, Amsterdam. 

 

voegde hij aan het leven ook inhoudelijke gegevens toe over Vasari’s schilderkunst. Het lijkt 

een van de weinige keren dat Van Mander zich werkelijk op zijn eigen herinneringen zou 

beroepen. Hij somde op hoe Giorgio Vasari in opdracht van Pius V een aantal voorstellingen 

in de Sala Regia vervaardigde – de Slag bij Lepanto, de Liga van Kamerrijk en een “… 

Geschiedenis in Frankrijk …”, dat laatste als eufemistische aanduiding voor de gevoelige 

kwestie van de Bartholomeusnacht. Het is duidelijk dat Van Mander deze voorstellingen goed 

kende. Hij zag ze ter plaatste en werkte zelf mee aan kopieën naar de Sala Regia 

voorstellingen in het Palazzo Spada in Terni. Van Mander noemde twee uit de Nederlanden 

afkomstige schilders die als medewerkers van Vasari in Florence en Rome werkzaam waren, 

namelijk Hendrick in de Croon (Hendrick van den Broecke) en Pieter de Witte (Pietro 

Candido). Beide kunstenaars ontmoette hij toen hij in Florence verbleef. 
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De functie van prenten 

Door de hele Italiaanse Levens was Van Mander geneigd prenten te vermelden. In sommige 

gevallen deed hij dit op basis van een vermelding bij Vasari, in andere gevallen kwam de 

verwijzing los van Vasari tot stand. Tegen het einde van de Italiaanse Levens, naarmate zijn 

afhankelijkheid van die prenten voor de tekst groeide, zouden prenten vaker genoemd 

worden. Over het algemeen nam hij uit de Vite vrij veel op over de redenen voor de tot stand 

koming van een prent of een prentreeks en met name de rol die de schilder daarin speelde. Hij 

beschreef eigenhandige reproductiegrafiek, noemde prenten die in opdracht van een 

kunstenaar werden vervaardigd en beschreef prenten en prentseries die op initiatief van een 

uitgever of prentsnijder vervaardigd werden. Waar hij voor de vermelding van de prent niet 

op de Vite steunde, daar bleef dat soort neveninformatie overigens meestal achterwege. 

Hoofdzakelijk boden prenten voorbeelden van het werk van een kunstenaar. Zoals eerder bij 

Polidoro da Caravaggio duidelijk werd dienden prenten ook nog steeds als leermiddel. Daarbij 

werd gewezen op een bepaald deel der Consten dat de kunstenaar in kwestie goed beheerste 

en dat aan die prenten goed af te lezen was. Waar Van Mander op die manier naar prenten 

verwees, maakte hij goed duidelijk te willen vertrouwen op de functionaliteit van prenten als 

leermiddel. 

In veel gevallen werd een verwijzing naar een prent gebruikt om de tekst in te korten.  

Door een prent te noemen, hoefde een uitvoerige beschrijving van een werk niet opgenomen 

te worden. Eerder werd duidelijk dat dit een vaste bewerkingsmethode was voor het inkorten 

van de Vite, voor de nieuwe levens werd duidelijk dat hij diezelfde techniek toepaste. Ook 

daar was herhaaldelijk sprake van een prent die de hoofdzaken aan de lezer kon overbrengen. 

In het leven van Federico Zuccaro schreef hij daarom bijvoorbeeld: 

 

“Eyndlijck voldede hy de verhaelde Capelle der Iesuijten, tot zijnen grooten lof. Dit is 

d'Historie van Marien Boodtschap, met eenighe Propheten, en eenen grooten Hemel. Dit 

alles is van den constigen Cornelis Cort ghesneden gheweest, en gaet uyt in Print, dat ick 

niet en behoef d'ordinantie te beschrijven …”.1145 

 

Toch wees Van Mander nog op de techniek waarin het werk was uitgevoerd en op de 

voornaamste deelen der Const die erin te zien waren:  

 

                                                 
1145 Van Mander 1604, 185v44-186r02. 
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“… het is ghedaen op't nat: Daer zijn te sien seer schoon Lakenen, en statighe actien: In 

summa, is over al vol gheests en perfectie ghestort.”1146 

 

Zijn behandeling van prenten naar werken van een kunstenaar was dus zeker niet uitputtend. 

Hij bood een selectie van wat geschikt was en waarschijnlijk ook van wat op het moment van 

schrijven voorhanden was. In het leven van Federico Zuccaro verwees hij bijvoorbeeld naar 

drie prenten van Cornelis Cort en één van Jacob Matham. Beide kunstenaars brachten meer 

werken van Federico in prent en met name met betrekking tot Matham is het waarschijnlijk 

dat Van Mander dit wist. Toch zou hij die overige prenten niet noemen, ook niet wanneer de 

originele geschilderde versie van Federico hem wel bekend was. Dit sloot goed aan bij zijn 

bewerkingstechniek voor de Vite. Haast nergens koos hij daar voor een uitputtende 

opsomming van werken. Liever bewerkte hij levens zo dat ze een selectie van representatieve 

voorbeelden bevatten en de selectieve vermelding van prenten sloot daar goed bij aan. In 

enkele gevallen bleek dat Van Manders interesse in prentkunst verder ging. In 

overeenstemming met de gesignaleerde aandacht voor de rol van de schilder in de productie 

van prenten, bleek hij ook geïnteresseerd in eigenhandige eigen prenten van schilders, zoals 

bij Federico Barocci. Daar ging het dus om meer dan verwijzen naar een voorstelling. Niet dat 

Van Mander al te zeer geïnteresseerd was in een geschiedenis van prentkunst en 

prentkunstenaars. Het ging hem erom dat sommige schilders hun talent voor een speciaal deel 

in prent wisten over te brengen. Dat was het geval bij Barocci en de vloeiende uitbeelding van 

draperie, maar het was eerder ook gebleken toen Beccafumi en Ugo da Carpi als prentmakers 

besproken waren. De Grondt beschreef overigens hoe Italiaanse schilders profiteerden van 

prenten die goed de uitvoering van sommige deelen demonstreerden. Met name van de manier 

waarop Lucas van Leyden en Albrecht Dürer in hun prenten draperieën hadden uitgewerkt, 

hadden Italianen meer profijt gehad dan je op het eerste gezicht zou denken. De Italianen 

waren volgens Van Mander erg handig in het variëren, waardoor het minder op viel.1147 Meer 

details over de verdeling van werkzaamheden gaf Van Mander nog bij Titiaan. Over de tot 

standkoming van een houtsnede vertelde hij zoals eerder werd beschreven dat Titiaan de 

voorstelling op een houten plaat tekende, waarna ze door anderen was gesneden en in druk 

was uitgegeven.1148 Ook bij Muziano gaf hij meer details. Muziano was niet alleen goed in 

schilderen, maar ook in tekenen met pen en krijt. Het waren die tekeningen die nauwgezet 

door Cornelis Cort in prent werden gebracht. Van Mander noemde het aantal prenten en hun 

                                                 
1146 Van Mander 1604, 186r02-04. 
1147 Van Mander 1604, 43v15a-h. 
1148 Van Mander 1604, 175v14-15; vgl. Vasari 1568, III, p. 809, r. 31-32. 
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voorstellingen vanwege de deelen die daarin te zien waren. De details over het aandeel van de 

schilder in de totstandkoming ervan dienden dus onder meer om aan te geven dat die prenten 

dichtbij het originele werk van de schilder stonden en daarvan een betrouwbare indruk gaven: 

  

“Welcke manier en handelinghe onsen Hoornschen Cornelis Cort seer uytnemende en 

eygentlijck heeft connen naevolghen, met zijn constigh Graef-ijser.”1149 

 

Naar het praktische nut van de prenten hintte ook Van Manders waarschuwing dat van die 

prenten van Cort maar weinig exemplaren uitkwamen of dat ze in ieder geval maar weinig 

onder schilders te vinden waren.1150 Wellicht was het Goltzius die Van Mander ook 

informeerde over Muziano’s tekeningen en de prenten naar zijn werk. Van Mander noemde 

dat Goltzius tekeningen van Muziano zag, onder meer landschappen gemaakt in Tivoli naar 

het leven. Muziano had Goltzius benaderd om verschillende van zijn tekeningen in prent te 

brengen, maar Goltzius had dat verzoek beleefd afgeslagen. Om wat voor voorstellingen het 

ging is niet duidelijk. Mogelijk scènes met figuren, die Van Mander aansluitend noemde. Ook 

Muziano vond het uitbeelden van figuren het beste deel der Consten, maar hij had er niet 

zoveel talent voor als voor het schilderen van landschappen:  

 

 “Ieronimus, het zy of hem docht, dat de Beelden het heerlijckste deel onser Consten is, oft 

dat hy meer voordeel daer by sagh, begaf hem gantsch en heel tot den Beelden, makende 

groote doecken, en Tafelen van Olyverwe, als icker wel eenighe hebbe ghesien: doch zijn 

Beelden in deuchden en weerden bleven grootlijcx schuldigh en ten achter aen zijn 

Landtschappen. Dus gaet het toe, als men wil yet anders aengrijpen, als Natuere willigh 

toelangt: hoewel zijn Beelde niet te verwerpen zijn.”1151 

 

Diversiteit van de bronnen  

Voor de tekstdelen die niet aan de Vite werden ontleend, steunde Van Mander dus op een 

verscheidenheid aan bronnen. Dit leverde een grotere variatie op in het soort informatie dat 

werd gegeven en leidde tevens in voorkomende gevallen tot een afwijkend woordgebruik. 

Deze andere bronnen waren over het algemeen veel minder omvangrijk dan een gemiddeld 

leven uit de Vite. De levens die niet op Vasari teruggingen waren over het algemeen verre van 

volledig. Meestal was slechts sprake van fragmenten, waarin enige rudimentaire biografische 

                                                 
1149 Van Mander 1604, 192v29-31. 
1150 Van Mander 1604, 192v27-34. 
1151 Van Mander 1604, 192v39-46. 
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informatie was opgenomen en een indruk werd gegeven van de artistieke kwaliteiten van de 

schilder. Op die manier waren ze duidelijk passend bij hoe de Vite waren bewerkt. Zo 

ontstond een soort van uniformiteit in de levens, de artistieke biografie was de hoofdzaak. De 

enige uitzondering daarop was het leven van Giuseppe Cesari, ofwel Il Cavalier d’Arpino. De 

eerste helft daarvan was buitengewoon rijk aan artistieke en biografische details. Uit de laatste 

levens – met name over Rome rond 1603 en Rome tussen 1573-1577 – leek echter wel een 

behoefte te spreken om zoveel mogelijk materiaal te presenteren. Zelfs wanneer nauwelijks 

zinvolle informatie over een kunstenaar te vermelden viel, zou Van Mander zo’n meester toch 

noemen. 

De nieuwe levens die niet geheel of helemaal niet op Vasari stoelden, hadden eerder in de 

literatuur het predikaat “oorspronkelijk” meekregen. Eerder werd al besproken hoe die 

benaming ze onwillekeurig een exclusieve status verleende. Het legitimeerde dat deze levens 

los van de overige Italiaanse Levens werden beschouwd, terwijl ze evenzeer deel uitmaakten 

en functioneerden binnen het grotere geheel van de tekst. Ondanks die tekstuele continuïteit 

en de waarschijnlijk onveranderde intenties van de auteur, kan niet worden genegeerd dat de 

toenemende brondiversiteit gevolgen had voor de tot stand koming en inhoud van de tekst. 

Dat de laatste Italiaanse Levens niet meer teruggingen op één bron, had in ieder geval het 

onderzoek voor het schrijven bemoeilijkt. De tekst werd ongelijksoortiger van struktuur, 

ongetwijfeld als gevolg van het feit dat de beschikbare informatie waarop Van Mander de 

afzonderlijke laatste levens kon baseren sterker varieerde en zijn bronnen qua omvang en 

reikwijdte nogal van elkaar konden verschillen. Eerder was het mogelijk een woordelijke 

vergelijking te maken tussen bron en tekst en kon worden nagegaan of Van Manders keuzes 

in overeenstemming waren met zijn zelf-geformuleerde intenties. Nu was sprake van een 

wisselend en niet nader bekend geheel aan bronnen waaraan hij zijn informatie ontleende. 

Deze onbekende bronnen waren van invloed op hetgeen in de Italiaanse Levens werd 

opgenomen, zoals ook het ontbreken van geschreven bronnen ervoor lijkt te hebben gezorgd 

dat prenten en mededelingen van informanten een grotere rol gingen spelen. 

Het inzicht in Van Manders intenties en voorkeuren dat op basis van de analyse van zijn 

bewerking van de Vite werd verkregen, hielp nu om in de nieuwe levens patronen te 

herkennen. De grotere diversiteit aan bronnen bracht inderdaad de te verwachten grotere 

variatie in inhoud en structuur van deze levens, maar uiteindelijk had dit geen grote gevolgen 

voor wat de lezer werd overgebracht. Van Mander bleef gebrand op het presenteren van 

leerzame (en soms vermakelijke) voorbeelden van overwegend moreel aanvaardbaar gedrag 

en nog steeds wilde hij exempla bieden van deelen der Consten. Voor de laatste levens 
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beschikte hij evenwel op basis van het overwegend beperkter bronmateriaal over minder 

voorbeelden om de deelen te bespreken. Bijvoorbeeld in de levens van Federico Barocci en 

Jacopo Bassano werd het weergeven van draperieën, lichteffecten of dieren nadrukkelijk aan 

de lezer gepresenteerd, terwijl het geheel aan voorbeelden waarmee die kwaliteiten konden 

worden gedemonstreerd vrij beperkt was. Maar dat hij hier met behulp van het weinige 

materiaal dat hij voorhanden had die voorbeelden van deelen der Consten wilde presenteren, 

laat zien hoezeer hij ook in de laatste levens van de kerndoelen van zijn tekst overtuigd bleef. 

Het schrijfproces kwam los te staan van Vasari en het lijkt erop dat de Vite op enig moment 

werkelijk van Karel van Manders werktafel verdwenen. Daarop wijst met name het feit dat hij 

verschillende malen de schaarse informatie die nog uit die tekst kon worden geput niet 

opmerkte, danwel bewust negeerde.  

Zijn doel met de nieuwe levens was nog steeds hetzelfde en voorlopig moet ervan 

uitgegaan worden dat de intenties die hij in de voorrede formuleerde een algemene geldigheid 

hadden voor de tekst als geheel. Waarschijnlijk was het vooral de aard en de beschikbaarheid 

van de bronnen die van invloed was op wat in de tekst werd opgenomen. Door naar het geheel 

aan keuzes voor de tekst te kijken, kunnen Van Manders intenties waarschijnlijk zo volledig 

mogelijk in kaart worden gebracht. Het is daarom nuttig om nu meer in detail na te gaan hoe 

hij het verhaal van de Italiaanse Levens zou afsluiten. 

 

Van Paolo Veronese tot kunstenaars in Rome tussen 1573 en 1577: voorbeelden voor 

schilders en liefhebbers van de schilderkunst 

De kern van het nieuwe leven van Paolo Veronese was dus afkomstig uit Vasari’s leven van 

de uit verona afkomstige architect Michele Sanmicheli. Eenmaal uit dat verband getild werd 

de passage door Van Mander voorzien van een nieuwe inleiding en afsluiting op basis van 

andere bronnen. Die inleiding bracht ondubbelzinnig het wel verwen ter sprake dat eerder al 

aan de orde was gekomen in de biografieën van Titiaan en Tintoretto, die direkt aan de 

biografie van Veronese vooraf gingen. Van Mander schetste een tegenstelling tussen een 

Toscaans-Romeinse schildertraditie en het schilderen in Venetië en Lombardije. Dat het 

schilderen in het Noorden van Italië pas later tot bloei was gekomen, was een opvatting 

waarvan de Vite doordesemd waren. Anders dan Vasari meende Van Mander echter dat de 

schilderkunst zich daar vervolgens verder had ontwikkeld en zich een eigen positie had 

verworven. Voor het gebruik of opbrengen van kleur, het wel verwen, beschouwde hij de 

schilderkunst van Venetië en Lombardije zelfs als ongeëvenaard. Op die manier bood Van 

Mander een duidelijke legitimering voor zijn aandacht voor verschillende Venetiaanse 
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kunstenaars. Het bood bovendien een adequate inleiding op het leven van Paolo Veronese, die 

hij als niet minder dan een “… cloeck Heldt …” op het terrein van het wel schilderen 

voorstelde.1152 Van Mander hoefde geen nuanceringen in de tekst aan te brengen over de 

status van het tekenen ten opzichte van het schilderen. Dat punt was gemaakt in het leven van 

Titiaan en het combineren van teken- en schilderkunst was bij Veronese duidelijk in goede 

handen. In zijn werk voor de Sala del Gran Consiglio van het Dogenpaleis demonstreerde 

Veronese volgens Vasari zijn beheersing van het tekenen en dit werd door Van Mander 

overgenomen.1153 Toch bracht Van Mander verschillende kleine, maar betekenisvolle 

wijzigingen aan in het deel van de tekst dat hij aan de Vite ontleende. Explicieter dan Vasari 

bracht hij zijn enthousiasme over Paolo Veronese naar voren, door te stellen dat de kunstenaar 

“…al vroegh in Const zijn cloeckheyt en cracht …” had bewezen en op zijn dertigste al “… 

veel heerlijcke schoone wercken …” had gedaan. Daarmee nam hij duidelijker stelling dan 

Vasari, die zich veel meer op de vlakte had gehouden.1154 Vasari waardeerde de schilder 

zeker, maar Van Mander vond het de moeite waard om de schoonheid van het werk van 

Veronese te benoemen en om nader te preciseren wat nog er nog meer goed aan was.  

Vasari bood weinig biografische gegevens over de schilder en Van Mander had daar voor de 

vroege jaren van de kunstenaar weinig aan toe te voegen. Met Vasari ging hij over tot het 

bespreken van werk van de schilder. Hij nam volledig op dat Veronese in Verona in 

gezelschap van ene Battista werkzaam was geweest. De wandschilderingen in de Villa 

Barbaro in Maser en het Gastmaal in het huis van Simon de Melaatse voor het klooster van 

Santi Nazaro e Celso in Verona werden zelfs helemaal opgenomen. Bij dat laatste werk bracht 

Van Mander in zijn vertaling minieme wijzigingen in de beschrijving aan, genoeg om 

duidelijk te maken dat hij moeite had met het interpreteren van de beschrijving van de 

compositie. Vasari had genoteerd dat in de voorstelling van het Gastmaal “… più lontano 

…”, dus verder weg, enkele kreupelen waren afgebeeld. Van Mander maakte hiervan “… in’t 

verschieten …”, dus in de achtergrond. Op zich was dit geen vreemde vertaling, ware het niet 

dat ze niet strookte met de voorstelling, noch met de manier waarop Veronese zijn 

composities doorgaans opbouwde. Over het algemeen speelden deze zich vooral dicht tegen 

de rand van het beeldvlak af. De kreupelen waarop Vasari doelde bevonden zich niet in de 

achtergrond, maar aan de linkerzijde van de voorstelling, vóór in het beeldvlak. Onder de 

portico bevonden deze figuren zich inderdaad zoals Vasari had gezegd verder van Christus, 

                                                 
1152 Van Mander 1604, 179r22-27. 
1153 Van Mander 1604, 179v01-08; Vasari 1568, III, p. 526, r. 02. 
1154 Van Mander, 1604, 179r26-29; vgl. Vasari 1568, III, p. 525, r. 21-23. 
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maar achtergrondfiguren waren het allerminst (afb. 86).1155 In dit geval gaf Van Manders 

afwijkende vertaling dus niet alleen aan dat hij over dit specifieke schilderij niet goed was 

geïnformeerd. Ongewild etaleerde het ook zijn beperkte direkte kennis van het werk van 

Veronese in het algemeen. 

 

 

86. Paolo Veronese, Gastmaal in het huis van Simon de Melaatse, 1555-1556, olie op doek, Galleria Sabauda, 

Turijn. 

 

Hoe ging het met de bespreking van andere werken van Paolo Veronese? Voor het 

Venetiaanse Dogenpaleis volgde Van Mander Vasari’s beschrijvingen op de voet en ook de 

behandeling van de plafonddecoraties, orgeldeuren en het hoofdaltaar van de San Sebastiano 

in Venetië werden overgenomen.1156 Hij wijzigde de tekst echter weer bij de behandeling van 

een gevel en van de decoraties in een loggia en kamer op Murano voor dezelfde 

opdrachtgever, een koopman genaamd Camillo Trevisano. Naam of beroep van die 

opdrachtgever, noch de exacte plaats van de werken, achtte hij relevant. Wel noteerde hij dat 

de geveldecoratie zeer werd gewaardeerd, maar dat ze door de zeewind nagenoeg verloren 

was gegaan.1157 De behandeling van de Bruiloft te Kanäa voor de “… S. Ioris maggiore 

binnen Venetien …” die Vasari daarop liet volgen nam Van Mander nauwgezet over, maar ze 

kreeg wel een veelzeggende toevoeging. Net als Vasari vond hij de Bruiloft te Kanäa een 

bewonderenswaardig werk. Ook hij roemde de omvang, veelheid aan figuren, de maar liefst 

honderdvijftig afzonderlijke, vakkundig uitgevoerde gezichten, de variatie in kleding en de 

                                                 
1155 Van Mander1604, 179r35-40; vgl. Vasari 1568, III, p. 525, r. 30-34. 
1156 Van Mander 1604, 179r40-179v10; Vasari 1568, III, p. 252, r. 38-42. 
1157 Van Mander 1604, 179v10-12; vgl. Vasari 1568, III, p. 526, r. 05-09. 
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inventie van het geheel. Die opsomming vulde hij echter aan met de opmerking dat het werk 

ook werd geprezen vanwege het gebruik van kleur.1158 Zo legde hij een direkt verband met het 

in de nieuwe inleiding besproken wel verwen (afb. 87). 

 

 

87. Paolo Veronese, Bruiloft te Kanaä, 1563, olie op doek, Musée du Louvre, Parijs. 

 

In de uitvoerige bespreking van het werk voor de Libreria Marciana kon Van Mander het niet 

nalaten te wijzen op het belangrijke legaat van kardinaal Bessarion dat door die bibliotheek 

werd beheerd, namelijk de collectie Griekse boeken die deze kardinaal aan de stad had 

nagelaten. Van Mander volgde verder ook Vasari’s uitvoerige beschrijving van de 

voorstellingen in de bibliotheek en noteerde daarbij eveneens dat Veronese werd verkozen tot 

de beste schilder die er werkzaam was, iets waarnaar een marginale noot verwees.1159 Vasari’s 

relaas over Paolo Veronese was daarmee nagenoeg uitgeput, maar Van Mander kon het leven 

op basis van andere bronnen aanvullen.1160 

Opmerkelijk genoeg ving hij die aanvullingen aan met de bespreking van de Bruiloft te 

Kanäa voor de “… S. Iooris binnen Venetien …”, zonder zich te storen aan het feit dat hij 

                                                 
1158 Van Mander 1604, 179v12-17; vgl. Vasari 1604, III, p. 526, r. 09-13. 
1159 Van Mander 1604, 179v17-41; 179v: “Paulo Veronees wint te Venetië[n] den prijs met schilderen”; Vasari 

1568, III, p. 526, r.  
1160 Van Mander 1604, 179v41-43; vgl. Vasari 1568, III, p. 526, r. 16-22. 
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hetzelfde werk voor het refectorium van het klooster van de San Giorgio Maggiore net had 

behandeld. Die dubbele vermelding levert boeiend vergelijkingsmateriaal op. De eerste keer 

lag de nadruk op de omvang van het werk, de veelheid aan figuren, variatie in kleding, de 

inventie, de veelheid, verscheidenheid en bekwaamheid in de weergave van de gezichten en 

zoals gezegd op Van Manders initiatief op het diverse kleurgebruik: 

 

“En tot S. Ioris maggiore binnen Venetien, maecte hy t'eynden een groote stancie van Oly 

de Bruyloft van Cana Galileen, dat een verwonderlijck werck is, soo van grootheyt, 

veelheyt der beelden, en verscheydenheyt der cleedingen, als oock van inventie en 

coloreren, en daer zijn wel ontrent hondert en vijftich tronien, die al verscheyden, en met 

grooter neersticheyt ghedaen zijn.”1161 

 

In tweede instantie was Van Mander niet alleen explicieter over de artistieke kwaliteiten van 

het werk, hij kon ook meer details van de voorstelling beschrijven. Nu was het niet de 

algemene inventie – bij Vasari nauw verbonden met het disegno – die hij centraal stelde, maar 

specifieker de ordonnantie, ofwel de manier waarop het beeld uit onderdelen was 

samengesteld en de wijze waarop die delen zich tot elkaar verhielden. De waardering voor de 

ordonnatie viel hier voor Van Mander samen met de verbazingwekkend knappe manier 

waarop de verf was opgebracht. Wat hij als voorbeeld daarvan opgevoerde waren de heel 

mooie architectuur, de pronktafel met potten en vaten van goud en zilver, maar ook het feit 

dat alles met veel kunst was uitgevoerd, of het nu de gezichten, naakten of draperieën waren. 

Het was allemaal zo gedaan dat het werk iedereen voldoening gaf, zowel degene met kennis 

van zaken als de gewone man: 

 

“Een uytnemende groot, schoon, en heerlijck stuck, is van hem te sien tot S. Iooris binnen 

Venetien, en is de Bruyloft van Cana Galileen, seer rijcklijck gheordineert, en wonderlijck 

wel gheschildert. Daer comt in een seer lustighe fraey metselrije, en een schicktafel oft 

Credence, met veel aerdighe potten en vaten van goudt en silverwerck, wesende alles seer 

constich gehandelt, t'zy tronien, naeckten, oft lakenen: soo dat het yeders ooge, so wel des 

Constverstandigen, als des gemeenen Mans, ten vollen voldoet.”1162 

 

De tekst was hier niet alleen adequater, Van Manders verteltrant had nu meer weg van een 

enthousiast ooggetuigenverslag, dat waarschijnlijk aan hem was overgebracht door een niet 

nader genoemde informant. Wat dat betreft is het interessant dat hij ook repte van naakten, 

                                                 
1161 Van Mander 1604, 179v12-17. 
1162 Van Mander 1604, 179v43-180r02. 
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figuren die in het dichtbevolkte schilderij helemaal niet voorkwamen. Degene die Van 

Mander informeerde had de voorstelling niet meer tot in detail voor ogen of hij kleurde in de 

vaart van het betoog zijn verhaal opzettelijk bij. Welke bronnen hem hier ter beschikking 

stonden vermeldde hij niet expliciet. Indirekt bleek echter dat het waarschijnlijk weer Jacob 

Matham was die hem van gegevens voorzag. Dit werd duidelijk bij de behandeling van 

Christus in het huis van Levi, “… Christus is etende onder den Tollenaers …”, het grote en 

controversieële schilderij dat Veronese voor de refter van het klooster van de Zanipolo (SS. 

Giovanni e Paolo) vervaardigde. Volgens Van Mander waren de inventie en ordonnantie van 

die voorstelling te zien in een prent die Jan Saenredam uitbracht, terwijl Jacob Matham ter 

plaatse een tekening naar het schilderij vervaardigde (afb. 88).1163 

 

 

88. Jan Saenredam naar Paolo Veronese, Christus in het huis van Levi, ca. 1600, gravure, British Museum, 

Londen. 

 

Deze voorstelling beschreef Van Mander waarschijnlijk niet nader omdat hij naar de prent 

kon verwijzen. Hij stapte meteen over op de het werk voor de San Sebastiano, niet gehinderd 

door het feit dat hij dit al had beschreven op basis van de Vite. Eerder noteerde hij dat het 

door Veronese gedecoreerde plafond een bijzonder mooi werk was, terwijl diens altaarstuk 

voor de absis en andere stukken zoals de orgeldeuren ook allemaal zeer te prijzen waren.1164  

                                                 
1163 Van Mander 1604, 180r02-06. In de literatuur is dit doorgaans uitgelegd alsof de prent op basis van de 

tekening werd vervaardigd. Strikt genomen is dat niet was Van Mander schreef: “Noch is van hem een treflijck 

groot, schoon, heerlijck, en wel ghedaen stuck, te Venetien tot S. Pauwels, en is d'Historie, daer Christus is 

etende onder den Tollenaers: waer van d'inventie en ordinantie te sien is gesneden van I. Sanredam, en is ter 

plaetsen voornoemt uytgeteyckent door I. Matham.” Het onderschrift van de prent vermeldde Matham niet; Noë 

1954, p. 103; New Hollstein (Jacob Matham) 2007, dl. 1, nr. 48, p. xxxi.   
1164 Van Mander 1604, 179r44-179v01. 
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De tweede maal dat de San Sebastiano voorbij kwam, had Karel van Mander weer meer oog 

voor de gemaakte artistieke keuzes. Hij wist nu dat Veronese haast de gehele kerk decoreerde, 

hij vond de voorstellingen van het leven van de heilige Sebastiaan zeer goed uitgevoerd en 

noteerde de bijzonderheid dat veel voorstellingen op het plafond van onderaf te zien waren, 

waaronder een scène met zeer goed uitgevoerde paarden (afb. 89).1165 

 

 

89. Paolo Veronese, Triomf van Mordechai, ca. 1556,  olie op doek, San Sebastiano, Venetië. 

 

Van Manders nieuwe bron was hier inderdaad informatiever dan de Vite, bovendien was ze 

actueler. Van Mander beschreef nog het Mystiek huwelijk van de heilige Catharina, een werk 

dat Vasari niet op had kunnen nemen aangezien het pas rond 1575 werd vervaardigd. Van het 

schilderij bestond een prent van Agostino Carracci uit 1582, maar nergens blijkt dat Van 

Mander die kende.1166 Waarschijnlijk baseerde hij zich weer op een verslag van iemand die 

het altaarstuk zag, weer met alle aandacht voor de artisticiteit van de uitvoering. Het 

                                                 
1165 Van Mander 1604, 180r06-10. 
1166 Noë vermeldde op basis van Bierens de Haan een prent van Cornelis Cort naar een Mystiek huwelijk, maar 

beide specificeerden niet om welke prent dat ging. New Hollstein (Cornelis Cort) 2000, vermeldt geen Mystiek 

huwelijk van Cort naar Veronese; Bierens de Haan 1948, 121b, p. 131; Noë 1954, p. 357. 
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resulteerde in een beschrijving van de voorstelling waarbij met name werd gewezen op de 

natuurlijk weergegeven zeer fraaie zijden draperieën: 

 

“Daer is oock te Venetien van hem seer aerdich gheschildert een Altaer-tafel, daer in een S. 

Catharina, welcke wort den ringh aen den vingher ghesteken, van het kindt Iesus, sittende 

op Mariae schoot: waer by zijn een deel Musijck-singende Engelen, en een deel Engelkens 

in de locht met den palmtack en Croon, alles seer constich ghedaen: hier in comen seer 

fraeye sijden lakenen, seer natuerlijck uytgebeeldt.”1167 

 

Tot slot kon hij nog vermelden dat Veronese veel meer kunstige werken vervaardigde en aan 

de wereld naliet, dat hij stierf op 13 mei 1588 en werd begraven in dezelfde San Sebastiano te 

Venetië.1168 Wat dat laatste aanging gaf hij een vrij exacte datering ook al zat hij er met de 

datum zo ongeveer een maand naast. Een van die andere kunstige werken van Veronese was 

door Jacob Matham in prent gebracht. In 1594 verscheen een prent gebaseerd op Veronese’s 

Visitatie, een werk dat hing in de San Giacomo op Murano (afb. 90). 

 

  

90. Paolo Veronese, Visitatie, ca. 1577, olie op doek, Barber Institute of Arts, Birmingham. 

 

De prent toonde duidelijk hoe Matham had gepoogd juist dat deel te treffen dat Veronese ook 

in het Mystiek huwelijk had gedemonstreerd, de natuurlijk weergegeven fraaie zijden stoffen. 

Het is de vraag of dat helemaal lukte. In de nerveuze lijnvoering van de plooival ontbrak de 

                                                 
1167 Van Mander 1604, 180r10-15. 
1168 Van Mander 1604, 180r15-18. 
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typische helderheid die zo aantrekkelijk was aan de draperieën van Veronese. De Grondt 

waarschuwde er wat dat betreft voor dat de plooival wel recht moest doen aan de aard van het 

materiaal. Dan werd een natuurlijk effect bereikt en werd vermeden dat de plooien op touwen, 

koorden of darmen leken.1169 De stof mocht ook niet te erg kreukelen, niet te confuysigh 

lijken.1170  

 

 

91. Jacob Matham  naar Paolo Veronese, Visitatie, 1594, gravure, Rijksmuseum, Amsterdam. 

 

Al met al slaagde Matham hierin misschien niet optimaal, maar duidelijk is dat hij de 

draperieën wel een groter aandeel in de voorstelling wilde geven (afb. 91). Het hekje 

verdween zodat de volumineuze stoffen beter te zien waren, de zichtas werd verkort en de 

figuur van Elisabeth werd gedraaid en voor Zaccharias geplaatst, waardoor met name de 

                                                 
1169 Van Mander 1604, 42v5f-h. 
1170 Van Mander 1604, 43v13b-h. 
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vloeiende lijnen en volumes van de lange vrouwenmantels beter in beeld kwamen en ze het 

volle licht vingen waardoor de suggestie werd gewekt dat het licht gereflecteerd werd in de 

gladde zijden stoffen. Het wel verwen van Veronese was te betrekken op de manier waarop hij 

met behulp van kleur variatie aanbracht in een voorstelling en op de natuurlijke manier 

waarop hij zijden stoffen en draperieën uitbeeldde. De prent van Matham was een goede 

poging om in zwart-wit die deelen in het werk van Veronese te demonstreren. Ze toonde ook, 

net als Van Mander in de Grondt had beschreven, hoe een goede weergave van draperieën 

altijd nauw samenhing met de weergave van licht en donker in de voorstelling. 

 

Lichtval, lichteffecten en dieren 

Na Paolo Veronese kwam het leven van Jacopo Bassano aan bod. Zijn levensbeschrijving was 

de eerste die nagenoeg geheel op basis van andere bronnen dan de Vite tot stand kwam. 

Vasari’s terloopse opmerking dat de kunstliefhebber Matteo Giustiniani bij Bassano een heel 

mooi schilderij bestelde, bood wellicht een ijkpunt voor de chronologische plaatsing van het 

leven.1171 In de opening van het leven omschreef Karel van Mander Bassano althans als een 

tijdgenoot van Titiaan in Venetië. Vervolgens vestigde hij de aandacht op de overeenkomst 

tussen de schilders door hen beiden te typeren als beoefenaars van het wel verwen.1172 Ook 

breidde hij het verspreidingsgebied van Bassano’s werk uit. Volgens Vasari was het in 

Venetië te vinden, maar Van Mander plaatste het ook in andere steden in Italië en zelfs buiten 

de Italiaanse landsgrenzen, in de Nederlanden. Juist die werken die zich buiten Venetië 

bevonden zou hij in de loop van het leven met voorbeelden illustreren. In de algemene 

karakteristiek die nu volgde, lichtte Van Mander toe hoe Bassano invulling gaf aan het 

Venetiaanse wel verwen en ook daarin week hij af van de Vite. Vasari had de schilder 

simpelweg afgedaan als een meester van kleine werken met dieren, maar Karel van Mander 

koos ervoor de kunstenaar veel uitvoeriger te duiden. Hij deed dat aan de hand van een 

voorstelling, de Verkondiging aan de herders, die Bassano in verschillende versies 

vervaardigde. Hij zette de kunstenaar neer als een kundig schilder van “… alderley Historien 

te maken op den nacht …”, bedreven in de weergave van felle lichtbronnen en van 

lichtreflecties die op de grote verscheidenheid aan koperen of metalen potten en ketels die de 

                                                 
1171 Vasari 1568, III, p. 816, r. 17-21. 
1172 Van Mander 1604, 180r20-25: “Ghelijck als de Schilder-const voor haer wel bevallijcke wooninghe 

eyndelinghe om het wel verwen Venetien hadde vercoren: en aldaer veel sulcke haer naevolgers en oeffenaers, 

ten tijde van haren Tiziano hebbende/ wasser die wel naemweerdigh is eenen Iacob van Bassano, een seer 

cluchtigh en aerdigh Schilder, die seer veel wercken gedaen heeft, de welcke binnen Venetien, en ander Steden 

van Italien, te sien zijn.” 
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voorstelling rijk was te vinden waren.1173 In tweede instantie noemde hij ook het met grote 

natuurlijkheid uitbeelden van dieren. Niet letterlijk legde hij uit wat daarbij de rol van lichtval 

was en hoe de suggestie van natuurlijkheid werd versterkt door de wijze waarop licht door de 

verschillende texturen werd gereflecteerd. Toch vestigde hij de aandacht op hetgeen we nu de 

weergave van stofuitdruking zouden noemen, door te beschrijven hoe in een voorstelling als 

de Verkondiging ook in de weergave van dierenvachten het enorme natuurlijke effect van een 

haast tastbare textuur werd bereikt:  

 

“… en hy hadde een eygen bysonder maniere van beesten te maken, Peerden, Honden en 

Schapen, en derghelijcke, die schoon en uytnemende, en seer aerdich ghelockt waren: de 

Schaepkens en Lammerkens soo sacht en wolachtich, dat het scheen, dat men de handt daer 

over strijckende, niet anders als wolle en soude ghevoelt hebben: oock waernemende die 

nopkens en clievingen der selver, dat het te verwonderen is om sien.”1174 

 

Het was heel effectief hoe Van Mander zo aan het begin van de biografie, aan de hand van 

een denkbeeldig voorbeeld een voorbeeldige typering gaf van het werk van de schilder en van 

de deelen die daarin voor het voetlicht traden: lichtval, lichteffecten en in samenhang daarmee 

het uitbeelden van dieren.  

Het was niet de eerste keer dat Jacopo Bassano in het Schilder-boeck werd opgevoerd. In 

de Grondt was zijn naam opgedoken in het hoofdstuk gewijd aan lichtval en de weerkaatsing 

van licht. Jacopo Bassano werd ook daar besproken als een belangrijk schilder van 

nachtstukken met dieren. Van Mander had dat hoofdstuk geopend door in algemene zin te 

bespreken dat alles slechts zichtbaar was doordat licht van de hoofdlichtbron, de zon, werd 

gereflecteerd.1175 Vervolgens behandelde hij verschillende manieren van verlichten en 

verschillende soorten lichtreflecties. Aan de orde kwam hoe de aard van een lichtbron de 

kleur van het licht bepaalde. Hij zag bijvoorbeeld dat de opgaande - of ondergaande zon alles 

een rood, gloeiend schijnsel gaf of dat een vuur dat werd aangeblazen een schijnsel gaf op het 

gezicht van de jongen die het vuur gaande hield.1176 In beperkte mate sprak hij ook over 

schaduw. Het vuur van een uitslaande brand of van een toorts lichtte des te feller op en 

voorzag haar omgeving van een weerschijn, wanneer de nacht des te zwarter en donkerder 

                                                 
1173 Van Mander 1604, 180r25-30. 
1174 Van Mander 1604, 180r30-35. 
1175 Van Mander 1604, 29r1a-3h. 
1176 Andere voorbeelden waren het bleke licht van de maan waardoor alles in eenzelfde bleek schijnsel was 

gehuld en bliksemflitsen die alles juist een blauwachtige glans verleenden. Van Mander 1604, 29r5a-29v6h; 

31r25a-26h; Van de Wetering 2011, pp. 71, 73; Miedema 1973, dl. 2, pp. 512-13.  
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was aangegeven.1177 Van Mander noemde slagschaduwen die door kaarslicht werden 

geworpen als een onalledaags en moeilijk te schilderen onderwerp.1178 Hij besprak het naast 

elkaar plaatsen van licht en schaduw en wees erop hoe dit direkt samenhing met de plaatsing 

van de lichtbron.1179 Het waren dergelijke aspecten van het schilderen van licht die Van 

Mander ook in de Grondt wilde illustreren met een aantal voorbeelden. In de eerste plaats 

noemde hij de bekende Bevrijding van Petrus van Rafael in de Stanza d’Eliodoro in het 

Vatikaans paleis, waarin hij bewonderde hoe de schilder het licht van verschillende 

lichtbronnen, zoals de maneschijn en toortsen, op een eigen manier wist weer te geven (afb. 

92).1180  

 

 

92. Rafael, De bevrijding van Petrus uit de gevangenis, ca. 1512-1514, fresco, Stanza d’Eliodoro, Vatikaan, 

Rome. 

 

In een volgend voorbeeld kwam echter het nachtstuk van Bassano aan de orde. Jacopo 

Bassano werd daarbij opgevoerd als een kunstenaar die meerdere lichtbronnen tegelijkertijd 

wist af te beelden en Van Mander benadrukte hoe juist Bassano de werkelijkheid wist te 

benaderen door de weergave van de gereflecteerde weerschijnen van objecten: 

                                                 
1177 Van Mander 1604, 31v31a-33h. 
1178 Van Mander 1604, 31v34a-32r34h. 
1179 Van Mander 1604, 32r37a-b. 
1180 Van Mander 1604, 32r37c-38h. 
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“Onder al die nachten pleghen te stichten 

 Van verwen op Tafereelen figuerlijck, 

 Met stralighe wederglansende lichten, 

 Con den ouden Bassano de ghesichten 

 Wtnemende wel bedrieghen natuerlijck: 

 Want het schijnt datmen siet voor ooghen puerlijck 

 Vlammen, Toortsen, brandende lampen hanghen, 

 En Potten en Ketels t'weerschijn ontfanghen.”1181 

 

Zoals gebruikelijk in Van Manders opzet werden dergelijke noties aan de hand van selectieve 

voorbeelden toegelicht in de levens. Een marginale noot bij het voorbeeld van Rafael verwees 

daarom vooruit naar de Italiaanse Levens waar het werk werd beschreven.1182 De marginale 

noot bij de passage over Bassano vatte nog eens goed samen wat ook in het leven van 

Bassano werd beweerd: “Den ouden Bassan was uytnemende van nachten te schilderen, en 

aerdich te reflexeren.”1183 Het type voorstelling dat Bassano schilderde werd ook hier 

toegelicht. Van Mander noemde weer de Verkondiging aan de herders, maar ook andere 

kenmerkende voorstellingen als de Vlucht naar Egypte en verschillende andere nachtstukken. 

Hij vestigde verder de aandacht op het koperen, tinnen en ijzeren kookgerei, de schapen met 

krullende vachten en allerlei dieren, maar ook op de figuren die de voorstelling met 

karakteristieke gebaren gratie verleenden.1184 

Het waren niet alleen Italiaanse meesters waarnaar in het hoofdstuk over lichtval en 

lichteffecten werd verwezen. Ook Gillis Coignet werd genoemd als een schilder van 

nachtstukken met lichteffecten, al heette hij wel een “…Nederlandich Schilder Italianich …”. 

Dat laatste gold niet voor de twee volgende voorbeelden, Cornelis Cornelisz. van Haarlem en 

Goltzius, noch voor het voorbeeld dat werd genoemd in verband met het verschijnsel van 

indirecte reflectie.1185 Dat reflecteren van het ene object in het andere, waarbij eventueel de 

kleur van het tweede object mede bepaald werd door de kleur van het eerste, werd beheerst 

door Pieter Aertsen. Invallend zonlicht werd wel geadstrueerd met Rafaels Abimelech 

bespioneert Isaak en Rebecca in de Loggie van het Vatikaan, maar de reflectie van invallend 

                                                 
1181 Van Mander 1604, 32r39a-h. 
1182 Van Mander 1604, 32r: “Dit stuck is in Fresco op t'Paus paleys, daer van leest in Raphaels leven.” 
1183 Van Mander 1604, 32r. 
1184 Van Mander 1604, 32r40a-32v40h. 
1185 Van Mander 1604, 32v42a-44h; 32v45a-33r46h; 33r47a-49h; ook een marginale noot 32v: “Congiet was 

oock fraey van branden en lichten.” 



 - 353 - 

zonlicht was juist goed te zien in een prent van Dürer, Hieronymus in zijn studeervertrek.1186 

Toch kreeg Jacopo Bassano temidden van die voorbeelden veel ruimte. In een andere strofe 

werden zijn nachtelijke passievoorstellingen genoemd, stukjes waarover Van Mander 

noteerde dat hij ze zelf in Rome had gezien. Dergelijke werken waren uitgevoerd op een 

donkere steen die als grond diende, terwijl daarop met een gouden stift lichtstralen waren 

aangebracht.1187 Weer was er een sterk verband tussen deze passage in de Grondt en het leven 

van de schilder waarin dezelfde werken genoemd werden. In het leven zou Karel van Mander 

weliswaar iets aarzelender opmerken dat hij meende in Rome enkele kleine stukken van de 

schilder te hebben gezien, maar hij toonde wel dezelfde aandacht voor de uitvoering op 

leisteen en beschreef bovendien uitvoeriger hoe tegen die zwarte stenen grond allerlei 

lichteffecten van fakkels, toortsen en lichtschijnsels van gevernist goud waren aangegeven.1188 

Hij vertelde hoe  “… de straelkens getrocken op den swarten steenen grondt met gouden 

pennekens, en op dese streken vernist wesende (…)”, terwijl verder de zwarte steen als drager 

voor een belangrijk effect zorgde: “… en over al was gront ghelaten, om met den swarten 

steen den nacht uyt te beelden.”1189 Uit het leven werd duidelijk dat de lichtbronnen zelf wel 

in verf waren aangegegeven. Net als de donkere steen werd het goud alleen gebruikt ter 

versterking van een effect dat hoofdzakelijk in verf was uitgevoerd. Aansluitend op de 

bespreking van de passiestukken op leisteen vertelde hij over een Terugkeer van de verloren 

zoon dat hij in Rome zag. Hij noemde daarbij dat dit werk “… oock van Oly …” was gedaan, 

dus evenals de passiestukjes die direkt daarvoor waren besproken.1190 

                                                 
1186 Van Mander 1604, 33v56d-h. Van Manders interesse in Italiaanse voorbeelden van de behandeling van dit 

deel der Consten bleek ook elders. In Beccafumi’s Val der Engelen prees Van Mander de lichteffecten; 

Correggio had een talent voor de weergave van licht; in Taddeo Zuccaro’s altaarstuk Engelen met de dode 

Christus werd met name de weergave van het licht van de toortsen onder de aandacht gebracht; in Titiaans 

Martyrium van de heilige Laurentius werden de lichteffecten aanbevolen; Van Mander 1604, 142v44-143r03; 

Van Mander 1604, 116v04-07; Van Mander 1604, 163r15-18; vgl. Vasari 1568, III, p. 696, r. 01-14; Van 

Mander 1604, 177v20-29. 
1187 Van Mander 1604, 32v41a-h; in de marginale noot: “Dese stuckskens sach ick te Room, en waren 

gheschildert op platen van soetsteen.” 
1188 Ook Marucini (1577) noemde dit soort stukken van Bassano op leisteen; Marucini 1577, fol. C2b; Ballarin 

1966-1967, pp. 59-60;  Meijer 1972a, p. 7. Meijer publiceerde enkele voorbeelden van werken op leisteen; Meijer 

1972b, pp. 77-78. Muraro noemt nog een eigenhandige  Kruisiging in olieverf op zwarte steen, die rond 1575 

wordt gedateerd; Muraro 1992, nr. 5. Marucini meende overigens dat Jacopo Bassano zijn zoon Francesco met 

name zou opleiden in het schilderen van nachtstukken. Francesco was goed op weg zijn vader daarin te evenaren en 

wellicht op den duur te overtreffen; Marucini 1577, fol. C2b. Het bekende Libro secondo uit het atelier van Jacopo 

Bassano vermeld geen schilderijen op leisteen. De boekhouding die daarin is opgetekend beslaat de lange 

periode 1511-1588, maar de nadruk ligt echter vooral op de jaren 1525-1555; Muraro 1992. 
1189 Van Mander 1604, 180r36-44. 
1190 Van Mander 1604, 180r44-180v03. Miedema vond het nog opmerkelijk dat Van Mander in de Grondt  

geïnteresseerd was in een effect dat met goud en niet met verf was opgebracht. In dat opzicht vond hij dat Van 

Manders beschrijving niet overtuigend aan Bassano deed denken, aangezien hij al zijn effecten met verf zou 

hebben opbracht; Miedema 1973, dl. 2, p. 525. 
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De voorbeelden in de levensbeschrijving waren ook in andere opzichten een verrijking van 

het beeld van deze schilder. Met de vermelding van de Terugkeer van de verloren zoon werd 

Bassano’s arsenaal aan karakteristieke onderwerpen en beeldelementen uitgebreid (afb. 93). 

Voor deze voorstelling noemde Van Mander geen lichteffecten zoals het haardvuur, maar wel 

voerde hij de in Bassano’s werk zo kenmerkende geknielde figuur met vuile voetzolen op, 

alsook het vee dat in de achtergrond was afgebeeld.1191 

 

 

93. Jacopo Bassano en Francesco Bassano, De terugkeer van de verloren zoon, ca. 1570-1577, olie op doek, 

Galleria Doria Pamphilj, Rome. 

 

Het leven van Bassano verhelderde bovendien dat zijn werk binnen een ander soort 

arbeidsrelatie ontstond. De genoemde passiestukken werden naar Rome gebracht door de 

handelaren voor wie Bassano werkte.1192 Degenen die hem dus dit soort opdrachten 

verschaften, deden dat met de kennelijke bedoeling de werken door te verkopen. Het leverde 

een grotere vrijheid op voor de kunstenaar. Wanneer een opdracht hem niet aanstond, dan 

maakte hij er een nachtstuk van of beeldde hij er veel dieren in af. Indien de opdrachtgever 

                                                 
1191 Verschillende versies zijn bekend, maar niet één komt exact overeen met Van Manders beschrijving van de 

achtergrond, Noë 1954, p. 245, n. 4; Ballarin 1964-1967, pp. 257, 258, 349; Bassano del Grappa 1992, nr. 76 

(prive-collectie Bassano en een tweede versie, Galleria Doria Pamphilj, Rome).  
1192 Van Mander 1604, 180r 35: “Hy wrocht oock veel voor Cooplieden, die zijn dingen in ander plaetsen 

vervoerden …”. Marucini noemde dit niet, bij hem kwamen van heinde en ver mensen het werk van Bassano 

bewonderen; Marucini 1577, fol. C2b. 
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dat niet apprecieerde, dan verkocht hij het schilderij eenvoudigweg aan andere kooplieden.1193 

Het was dus zijn succesvolle specialisatie die Bassano in staat stelde om op deze manier te 

werken, iets dat Van Mander ongetwijfeld statusverhogend voor de schilder achtte. Jacopo 

Bassano kon zich toeleggen op juist die deelen der Consten die hij beheerste en waarvoor hij 

een markt wist, zonder dat hij gebonden was aan eisen van een opdrachtgever of een gilde. 

Het idee dat het werk van Bassano werd gewaardeerd door handelaren werd mogelijk in 

de hand gewerkt door het feit dat Van Mander wist dat de Amsterdamse koopman Jan Nicquet 

een schilderij van de schilder bezat. Ook meende hij dat niet nader beschreven stukken zich 

bij andere kunstliefhebbers in Amsterdam bevonden.1194 Wat betreft ontwerp en manier van 

schilderen vond hij het stuk bij Nicquet echter het meest opmerkelijk:  

 

“Van hem is te sien tot Amsterdam, by den Constlievenden Ioan Ycket, eenen doeck van 

Olyverwe, wesende d'Historie van d'Engelsche boodtschap aen den Herderen: den welcken 

wonderlijcken uytsteeckt, in teyckeninghe en aerdt van schilderen, buyten ander dingen, die 

daer, en by ander Constbeminders t'Amsterda[m], te sien zijn.”1195 

 

De zeer vermogende en met name op Venetië  handelende Jan Nicquet was zo’n 

kunstliefhebber die veel schilderijen bezat en daar mogelijk in handelde, ondermeer veel 

werken van Karel van Mander zelf. Goltzius moet Nicquet ontmoet hebben toen hij diens 

portret tekende, dat hij vervolgens in prent liet uitgaan.1196 Het was de eerste keer dat Van 

Mander in de Italiaanse Levens aan de orde stelde waar een werk in de Nederlanden te zien 

was. Bij het bewerken van de Vite had hij eerder alleen de meest bekende verblijfplaatsen van 

schilderijen en de meest befaamde opdrachtgevers en schilderijenbezitters genoemd. Minder 

bekende namen had hij geschrapt. Nergens was het nog nodig geweest te verwijzen naar 

Italiaanse schilderijen in de Nederlanden, de voorbeelden die Vasari noemde waren genoeg. 

Voor de laatste levens die hij op eigen kracht samenstelde veranderde dit. Het zorgde ervoor 

                                                 
1193 Van Mander 1604, 180v05-09: “… is my wel gheseyt geweest, dat wanneer hem eenige stucken aenbesteedt 

waren, en dat hem d'Historien die men hem dede maken niet en behaeghden, maeckte hy ander, daer beesten, 

nachten, oft anders in quamen, daer hy lust toe hadde: soo sy dan de gene niet bevielen, daer sy voor gemaeckt 

waren, vercocht hyse aen ander Cooplieden.” Het gebruik van “… aen ander Cooplieden” lijkt te impliceren dat 

een dergelijke opdracht in eerste instantie al voor een handelaar werd uitgevoerd. Of deze het speciaal voor de 

verkoop liet vervaardigen, lichtte Van Mander niet toe. 
1194 Dat Bassano geliefd was bij kunstliefhebbers was ook bij Marucini te vinden. Hij maakte een vergelijking 

met de anekdote van Zeuxis en Parrhasios, waarbij de eerste de vogels met zijn schilderkunst voor de gek wist te 

houden, de tweede wist ook zijn concurrent te misleiden, maar Jacopo Bassano wist zowel alle dieren, 

uitstekende schilders alsook liefhebbers van de schilderkunst met zijn werk te begoochelen; Marucini 1577, fol. 

C2b. 
1195 Van Mander 1604, 180v09-13. 
1196 Dudok van Heel 1979. 
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dat het nieuwe leven aan het eerdere stramien beantwoordde, maar nu met Nederlandse 

vindplaatsen voor schilderijen. Vooral documenteerde het zijn bronnen en zorgde ervoor dat 

een eigen groep Nederlandse kunstliefhebbers, verzamelaars of bezitters van schilderijen werd 

onderscheiden en op hun liefde voor de kunst werd aangesproken (afb. 94). 

 

 

94. Hendrick Goltzius, Portret van Jan Nicquet, 1595, gravure, Rijksmuseum, Amsterdam. 

 

Het is niet duidelijk of Van Mander het werk bij Nicquet of die andere werken van Bassano 

werkelijk zelf heeft gezien. Hij zou het in ieder geval niet met zoveel woorden zeggen. Het 

lijkt waarschijnlijker dat Goltzius zijn informant was. Niet alleen was hij een bekende van de 

Amsterdamse verzamelaar, uit zijn eigen grafiek is duidelijk dat hij het werk van Bassano 

waardeerde en bestudeerde, zoals onder meer te zien is in de Aanbidding der herders uit de 

serie “Meesterstukken” en in de onvoltooide prent voor een Aanbidding der herders, 

waarvoor waarschijnlijk het soort lichteffecten dat hij bij Bassano waarnam centraal stonden 

(afb. 95).1197 

                                                 
1197 New Hollstein (Hendrick Goltzius) 2012, dl. 1, nrs. 10, 14, pp. 17-18, 33-39.  
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95. Hendrick Goltzius, Aanbidding der herders, 1598-1601, gravure, Rijksmuseum, Amsterdam. 

 

Ook zag Van Mander het schilderij wellicht niet zelf, hij wist wel dat Jan Nicquets 

Verkondiging aan de herders in prent was gebracht door Jan Sadeler en zijn broers (afb. 

96).1198 

                                                 
1198 Van Mander 1604, 180v14-15. Welke prent het schilderij toont is niet zeker, verschillende komen in 

aanmerking; Bassano del Grappa en Forth Worth 1992-1993, pp. 21-24, nrs. 2-3; De tweede prent werd ook wel 

getypeerd als een Verkondiging aan de herders, maar toonde in feite een Verkondiging aan Abraham, waarnaar 

ook de opschriften “Genesis XII” en “Egredere la terra tua” verwezen. Indien Van Mander bij het schrijven de 

prent voor handen had, lijkt het niet erg waarschijnlijk dat hij dit over het hoofd zou hebben gezien. Er is nog een 

derde type Verkondiging aan de herders die in prent werd uitgebracht door een van de Sadelers, namelijk 

Aegidius Sadeler. Het schilderij waarop deze prent terug ging bevond zich in de collectie van graaf Gerolamo 

Giusti te Verona en is tegenwoordig te vinden in de collectie van de Galleria dell’Academia di San Luca te 

Rome. Miedema suggereerde dat de Verkondiging die werd beschreven in de Grondt waarschijnlijk op dat 

schilderij terugging; Bassano del Grappa en Forth Worth 1992-1993, p. 20-21, nr. 1; Miedema 1973, dl. 2, pp. 

524-525. Wat betreft de relatie tussen de Sadelers en Nicquet: Rafael Sadeler vervaardigde een kopie van 

Aegidius Sadelers prent naar Hans van Aken, Heilige familie met een fruitmand, die werd opgedragen aan Jan 

Nicquet jr.; Hollstein 1949-2010, dl. 21, nr. 76, p. 231; Bury 2001, pp. 174; 202. De collectie van Jan Nicquet 

ging via vererving mogelijk deels over op diens kleinkinderen Gerard en Jan Reynst. In die collectie bevonden 

zich in ieder geval twee werken van Bassano; Logan 1979. 
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96. Jan Sadeler, Verkondiging aan de herders, 1575-1600, gravure, Rijksmuseum, Amsterdam. 

 

Dat Bassano dieren afbeeldde werd in zijn biografie in verband gebracht met het feit dat hij 

buiten Venetië woonde en zijn onderwerp daardoor voortdurend om zich heen zag. De 

levende natuur stond hem direct als model ter beschikking: 

 

“Ghelijck als hy buyten Venetien woonde tot Bassano, en daer veel hem hadde gheoeffent 

beesten nae t'leven te doen …”.1199 

 

Dit lag helemaal in lijn met de manier waarop hij in de Grondt was neergezet als een goed 

schilderende dorpeling, een “… wel verwenden Dorpman ….”1200 Het schilderen van dieren 

was daar als een afzonderlijk deel der Consten in een eigen hoofdstuk besproken.1201 In eerste 

instantie werd beschreven hoe dieren volgens klassieke bronnen uitgebeeld moesten worden. 

Maar Van Mander zou schilders ook aansporen om van de klassieke norm af te wijken.1202 

Hen werd, zoals Jacopo Bassano dat had gedaan, aangeraden om naar het leven te kijken:  

                                                 
1199 Van Mander 1604, 180v03-05. 
1200 Van Mander 1604, 32v40g-41b. Marucini noemde dat Jacopo Bassano zowel levende als dode dingen naar 

het leven afbeeldde; Marucini 1577, fol. C2b. 
1201 Van Mander 1604, 38r: “Welstandich Dieren te maken, is een goet deel.” 
1202 Van Mander 1604, 39r13e; tevens Van Mander 1604, 39r13a-f-39v13h en de marginale noot: “Den Schilder 

sal soecke[n] zijnen welstandt in't coloreren der Peerden, oft ander Beesten.”  
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  “Wat helpet, of ick u altijt nae steenen 

 Oft coper wou wijsen te conterfeyten, 

 Den const-rijcken Bassaen, die den alleenen 

 Voorgangh heeft in Beesten, en wien dat gheenen 

 Hier in beneven is in digniteyten, 

 Zijn ghelockte Schapen, en ruyghe Geyten, 

 Voghels, Visschen, Fruyten, materialen, 

 Deed' hy nae t'leven, want hier ist te halen.”1203 

 

Dit advies werd ook herhaald in de afsluiting van het hoofdstuk en bovendien in de bijgaande 

marginale noot benadrukt.1204 Weer vulde de levensbeschrijving van de schilder dit aan. Van 

Mander maakte daar duidelijk dat het werken naar het leven niet ten koste ging van kwaliteit 

en hij benadrukte dat Bassano’s werk niet alleen de gewone man, maar ook schilders en 

kunstkenners beviel.1205 Dat zich een werk van Jacopo Bassano bij de Amsterdamse 

liefhebber Jan Nicquet bevond bewees de geldigheid van die bewering.1206 Hoe Bassano van 

de klassieke norm afweek, wordt bevestigd door latere bronnen, met name Agucchi’s Trattato 

della Pittura (ca. 1607-1615). Het werk van de schilder zou daar juist bij uitstek gelden als 

een voorbeeld van lage kunst, die vanwege de keuze voor niet-klassieke onderwerpen als 

kunstenaar geen waardering verdiende.1207 Jacopo Bassano maakte school in de Nederlanden 

en Van Mander voerde verderop Otto van Veen op als een schilder van nachtstukken, terwijl 

Nicolas Bollery gewend was allerlei dieren “… seer op zijn Bassans …” uit te voeren.1208  

Na de bespreking van Jan Nicquets Verkondiging liep het leven ten einde. Van Mander 

vermeldde nog dat tegenwoordig in Parijs aan het hof van de Franse koning bijzonder mooie 

en grote stukken van Bassano te zien waren.1209 Hij zou nog kort het nageslacht van de 

                                                 
1203 Van Mander 1604, 41r36a-h en marginale noot: “T'Beest schilderen va[n] Bassano tot Exe[n]pel gepresen.” 
1204 Van Mander 1604, 42r47a-h en marginale noot: “Datter niet beter en is, als alle dinghen nae t'leven te 

schilderen, merckende op alle actien, en bysonder aerdich te handelen.” Het werken naar het leven was ook 

elders besproken, vaak ging het dan om tronies of portretten naar het leven, bijvoorbeeld recentelijk nog bij 

Titiaan, Tintoretto en Veronese. Deze vervaardigden ook dieren en figuren naar het leven; Van Mander 1604, 

174v18-21; 36-37; 37-38; 40-42; 175r12-13; 17-18; 175v09-14; 23-24; 33-36; 176r21-22; 176v06-07; 178r10-

11; 179r37-38. Maar ook in het leven van Titiaan: “T'leven moet met t'verstant der Const somtijts wesen 

gheholpen”; Van Mander 1604, 176v; 176v08-14. 
1205 Van Mander 1604, 180v16-22. 
1206 Het niveau van de collectie van Jan Nicquet mag wellicht blijken uit het feit dat ze voor Rudolf II werd 

gescout door Graaf van Lippe en diens agent Jan Muller, Liedtke 2005, p. 101. 
1207 Mahon 1971. 
1208 Van Mander 1604, 295v31. De Verkondiging bij Jan Nicquet vormde wellicht een bron voor Abraham 

Bloemaerts Verkondiging aan de herders die door Jacques de Gheyn in prent werd gebracht en door Jacques 

Razet werd uitgegeven. 
1209 “Daer zijn teghenwoordich te Parijs in't Hof van de[n] Coning, van hem seer uytnemende groote schoon 

stucken te sien …”; Van Mander 1604, 180v15-16. Wie voor deze informatie verantwoordelijk was noemde Van 

Mander niet. Wellicht was het Pieter Cornelisz. van Rijck, ook komt Jacob Ketel, de neef van Cornelis Ketel in 
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schilder noemen en trok op die manier het leven door naar het heden, om het vervolgens af te 

sluiten. Dat de eerste zoon, Francesco Bassano, in november 1591 een zelfmoordpoging 

ondernam en ten gevolge daarvan enkele maanden later kwam te overlijden, vertelde Van 

Mander liever niet met zoveel woorden, hij hield het liever op een “… onghevallijck …” 

sterfgeval. De tweede zoon, Leandro Bassano werd in 1595 vanwege zijn verdiensten als 

schilder geridderd in de orde van San Marco. Dat deze jonge Bassano in 1603 nog in leven 

was, was de meest actuele informatie die Karel van Mander tot dan toe in de Italiaanse 

Levens had opgenomen.1210 

 

Ordonnantie en inventie 

Met de bespreking van de levens van de Venetiaanse en Noord-Italiaanse schilders Titiaan, 

Tintoretto, Veronese en Bassano was tegen het einde van de Italiaanse Levens een 

geografische subordening ontstaan. Die ordening werd nu onderbroken met de levens van 

Giorgio Vasari en Federico Zuccaro. Van Mander besprak hen hier na elkaar omdat ze 

inhoudelijk verbonden waren. Federico Zuccaro was binnen de chronologie op de juiste plek 

neergezet, namelijk na de al overleden Jacopo Bassano en Giorgio Vasari.  Voor Vasari gold 

dat niet. Zijn biografie was naar voren geschoven als opmaat voor het leven van Federico. 

Daar was het beter op zijn plaats dan temidden van de Venetiaanse en Noord-Italiaanse levens 

waar hij chronologisch, dat wil zeggen afgaande op sterfdatum, thuis hoorde. De Vite had 

verteld dat Federico Zuccaro in 1550 in Rome was aangekomen en in zijn jongere jaren onder 

leiding van Vasari werkzaam was geweest. Federico kreeg na het overlijden van Vasari de 

leiding over diens laatste opdracht, de decoratie van de koepel van de Florentijnse Dom. Met 

name die opdracht vormde nu de brug tussen de twee levens. Federico werd aan het einde van 

Vasari’s biografie geïntroduceerd, om vervolgens in zijn eigen levensbeschrijving nader te 

worden besproken. Het inhoudelijk verband dat Van Mander opmerkte was bovendien nog 

sterker, aangezien de schilders elkaar in deelen der Consten voorbeeldig complementeerden. 

Beiden vervaardigde verhalende voorstellingen die uitstekende exempla bleken van 

ordonnantie en inventie. 

 Wat betreft het leven van Vasari, dat was in de Vite het laatste, afsluitende hoofdstuk 

geweest. Van Mander zou het enigzins inkorten, met name door de ellenlange beschrijving 

van het decoratieprogramma van het palazzo Farnese in Caprarola weg te laten.1211 Hij 

                                                                                                                                                         
aanmerking, over wie Van Mander recente informatie beschikbaar had; Miedema 1994-1999, dl. 6, p. 52; 

Schulting 1994, p. 176. 
1210 Van Mander 1604, 180v24-27.  
1211 Van Mander 1604, 182v30-34. 
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voegde een nieuwe inleiding toe over Vasari’s verdiensten als biograaf, over het belang van 

de kunstenaarsbiografie en hij zou daarnaast aanvullende informatie geven, hoofdzakelijk met 

betrekking tot de periode na 1568.1212 Van Mander bewonderde Vasari om zijn uitvoerige 

bespreking van zoveel schilders. Hij voerde op wie hem daarbij behulpzaam waren geweest 

en deed zo recht aan diens nagedachtenis en aan diens activiteit als kunstenaarsbiograaf.1213 

Waar Van Mander informatie aan het leven toevoegde, daar deed hij dat in enkele gevallen op 

basis van de Vite zelf. Hij sprokkelde uit verschillende delen van die tekst informatie bij 

elkaar, waardoor hij bijvoorbeeld op basis van het leven van Salviati kon reconstrueren 

wanneer Vasari werd geboren.1214 Van Mander zou ook snoeien in de tekst. Jeugdwerken in 

Arezzo en Siena werden niet beschreven. Dat was te perifeer en bovendien werden ze 

vervaardigd voordat Vasari tijd in Rome had doorgebracht.1215 Vasari’s loopbaan ving 

namelijk pas echt aan toen hij met het gevolg van kardinaal Ippolito de’ Medici in Rome 

arriveerde en zich daar in rivaliteit met andere jongens aan de studie wijdde.1216 Uit Van 

Manders woorden kwam de jonge Vasari daar naar voren als een ambitieuze artistieke 

veelvraat, die volop profiteerde van wat hij in de stad aantrof. Hij tekende naar schilderkunst, 

sculptuur, moderne en antieke architectuur en bestudeerde in tekeningen het plafond van 

Michelangelo en al het werk van Rafael, Polidoro en Peruzzi. De notitie hierover las als een 

kleine catalogus van wat Rome een jonge, leergierige kunstenaar te bieden had. Beschreven 

werd hoe de kunstenaar in samenwerking en onderlinge wedijver met zijn studiegenoot 

Salviati dag en nacht doorwerkte. Dat dit uiteindelijk tot ziekte en uitputting leidde, liet Van 

Mander weg.1217 Die ideale romeinse studietijd en de manier waarop Vasari daar 

ongelimiteerd kon investeren in zijn artistieke ontwikkeling, stelde Van Mander lijnrecht 

tegenover de onaangename kanten van de hofdienst waarin Vasari vervolgens belandde. De 

Medici hadden  de kunstenaar belast met de decoraties rondom de feestelijke intocht van 

keizer Karel V in Florence. Niet die werkzaamheden zelf, maar het giftige klimaat waarin 

Vasari moest functioneren, interesseerde Van Mander als waarschuwend voorbeeld. Door de 

afhankelijke positie waarin kunstenaars zich in hofdienst bevonden, was de tegenwerking en 

                                                 
1212 Van Mander 1604, 180v30-35. 
1213 Van Mander 1604, 180v35-43. 
1214 Miedema 1984a, p. 136; Van Mander 1604, 180v43. De suggestie om dat leven te gebruiken voor die 

reconstructie vond Van Mander bij Vasari, die voor de bepreking van zijn vroegste jaren verwees naar wat hij 

daarover schreef in met name de levens van Signorelli en Salviati; Vasari 1568, III, p. 981, r. 11-16. Hij 

gebruikte voor die reconstructie van Vasari’s geboortejaar dus niet diens opmerking dat hij op het moment van 

schrijven (in 1567) 55 jaar oud is, hetgeen 1512 als geboortejaar zou opleveren; vgl. Vasari 1568, III, p. 1002, r. 

28. 
1215 Van Mander 1604, 20-22; vgl. Vasari 1568, III, p. 981, r. 31-40; p. 982, r. 11-27. 
1216 Van Mander 1604, 181r22-30; Vasari 1568, III, p. 982, r. 27-42. 
1217 Van Mander 1604, 181r30-40, 181r47; Vasari 1568, III, p. 983, r. 28-30. 
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afgunst die Vasari ondervond groot, waarnaar ook een marginale noot verwees.1218 De periode 

in hofdienst  werd wel ingekort, waarna het overlijden van Vasari’s patroon Ippolito de’ 

Medici zorgde dat de kunstenaar des te harder ging studeren. De moord op Alessandro de’ 

Medici deed hem bovendien realiseren dat hij beter kon vertrouwen op zijn eigen kunde, dan 

op de wisselvalligheden van het hof.1219 

 Van Mander zou een aantal door Vasari geschilderde werken bespreken waarover 

bijzonderheden te melden vielen. In een portret was het de uitbeelding van het harnas, de 

stofuitdrukking en de lichteffecten die besproken werden. De opmerking hoe het leven nooit 

echt in schilderkunst te benaderen was, illustreerde hoe dat nastreven van natuurlijkheid de 

norm was.1220 Dit was te zien in een ander werk, een Geboorte van Christus in Camaldoli, 

waarin portretten te zien waren die bij kaarslicht naar het leven waren gedaan om ze zo des te 

natuurlijker te doen lijken. Het deel dat hem hier interesseerde was de weergave van licht, met 

name hoe licht van verschillende lichtbronnen in één voorstelling werd weergegeven. Ook een 

schilderij van Johannes de Doper zou hij bespreken, met daarin een landschap dat naar het 

leven gedaan was, zoals hijzelf in de Grondt had geadviseerd.1221 Vervolgens beschreef hij 

vier bijzondere inventies helemaal, drie ervan werden in marginale noten onder de aandacht 

gebracht. Zijn selectie van deze werken was niet willekeurig: allemaal waren ze met grote 

vaardigheid en zonder moeilijkheid gedaan.1222 Dit beantwoorde aan zijn criteria voor het 

bewerken van de levens. Van Mander wilde alleen het meest bijzondere en leerzame mee 

delen.1223 Aan die eisen voldeed het eerstgenoemde werk, een Annunciatie dat een “Aerdige 

inventie van een Mary beelt, met veel omstandicheyt” was, waarin de schilder perfectie 

bereikte in naakten en tronien.1224 Aansluitend besprak hij een levensgrote Boetvaardige 

heilige Hieronymus, waarover hij toevoegde dat het “…  seer aerdich ghedaen …” was, “… 

met grooter aendachticheyt.”1225 De derde inventie was een Kruisafneming, een werk dat 

                                                 
1218 Van Mander 1604, 181v20-182r02; 181v: “Ionst baert nijdt”; Vasari 1568, III, p. 985, r. 02-25. 
1219 Van Mander 1604, 182r05-09, 182r13-15 en marginale noot: “Hofsche avontuer is wisselbaer.”; Vasari 

1568, III, p. 985, r. 34-41. 
1220 Van Mander 1604, 181v08-15 en marginale noot: “T'leven, oft de Natuere, wil altijt de Schilderije 

beschame[n].” 
1221 Van Mander 1604, 182r23-34; 182r39-41; Van Mander 1604, 34v3a-h. Over het landschap naar het leven, 

Van de Wetering 2011. 
1222 Van Mander 1604, 182v34. 
1223 “T'waer langh te verhalen, wat en waer Vasari al gheschildert heeft: Maer om cort te maken, sal slechs 

vertellen, wat stucken van hem zijn ghedaen, daer yet besonders in t'aenmercken is, dat ons mach dienen tot 

vermaeck, oft Iongers leeringhe.”; Van Mander 1604, 182v30-33. 
1224 De opdrachtgever Bindo Altoviti was zo verguld met het werk, dat hij er eveneens een miniatuurversie van 

liet vervaardigen voor privé-devotie; Van Mander 1604, 182r47-182v21 en marginale noot; Vasari 1568, III, pp. 

989, r. 33 – 990, r. 15. 
1225 Van Mander 1604, 182v23-30; vgl. Vasari 1568, III, p. 990, r. 17-29. 
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schilders goed beviel vanwege de bijzondere gratie die daarin te zien was.1226 Een vierde 

werk werd uitgevoerd voor kardinaal Farnese, een “Aerdighe inventie van een Iustitia, met 

veel omstandicheyt”.1227 Ook bij de uitvoerige bespreking van een volgend werk, de decoratie 

van de Sala dei Cento Giorni in het palazzo della Cancelleria in Rome, waren het niet slechts 

de snelheid waarmee die opdracht werd uitgevoerd, maar met name de ordonnantie en 

inventie die opvielen. Het was ook de inventie die met veel vlijt en studie werd uitgevoerd, 

waarop Van Mander de lezer attendeerde in een Bruiloft van Esther en koning Ahasveros voor 

de abt van het domklooster van Florence.1228 Hetzelfde gold voor de decoratie van Vasari’s 

huis in Arezzo, die door Van Mander buitengewoon uitvoerig werd besproken.1229 De 

uitvoerige behandeling van Vasari’s leven kwam dus niet alleen voort uit Van Manders 

bewondering voor diens activiteiten als biograaf. Het leven was voorbeeldig omdat het de 

ideale leertijd in Rome demonstreerde en toonde dat een schilder beter op zijn eigen kunde 

dan op de wisselvalligheid van de hofdienst kon rekenen. Bovendien bood het daarnaast 

goede voorbeelden van werken waarin belangrijke deelen als bijvoorbeeld ordonnantie en 

inventie te zien waren. 

In de Grondt was beschreven dat het begrip ordonnantie was afgeleid van ordineren, het 

ordenen of plaatsen van de figuren, dieren en objecten in een voorstelling. Bij het 

samenstellen of inventeren van een ordonnantie, moest met uiteenlopende factoren rekening 

gehouden worden. De figuren in een voorstelling moesten in alle richtingen bewegen. In de 

opbouw van een compositie moesten voorgrondfiguren de toeschouwer de voorstelling binnen 

voeren, de middengrond moest vrij gehouden worden en er was minstens één doorkijkje naar 

de achtergrond. Ook het eerder bij Tintoretto genoemde componeren in groepen figuren werd 

besproken. De verscheidenheid van de figuren was van belang, zowel in houding als in type 

figuur, in kleding en dergelijke en kunstenaars moesten een geordende verscheidenheid 

nastreven. Het afbeelden van dieren kwam op die manier ook ter sprake. Geadviseerd werd 

om bij voorkeur een overvloedige voorstelling te creëeren, waarin onder meer dieren zorgden 

voor de nodige variëteit. Ook andere beeldelementen als frisse jongelingen, mooie jonge 

vrouwen, oude mannen, matrones en kinderen van alle leeftijden brachten datzelfde effect te 

weeg.1230 De hierarchische plaatsing van de figuren moest aan ideeën van decorum voldoen 

en het was belangrijk dat bij de weergave van figuren knopen of kluwen van armen en benen 

                                                 
1226 Van Mander 1604, 182v35-41; Vasari 1568, III, p. 991, r. 18-27. 
1227 Van Mander 1604, 182v41-183r07; Vasari 1568, III, p. 991, r. 27-39. 
1228 Van Mander 1604, 183v28-45 en marginale noot: “Bruyloft van Hester en Assuerus aerdich geinventeert. 
1229 Van Mander 1604, 183v05-28; Vasari 1568, III, p. 998, r. 03-32. 
1230 Van Mander 1604, 17r25a-h en marginale noot: “Van rijckelijc zijn Ordinantie te vervullen.” 
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vermeden werden, volgens datzelfde principe van een geordende verscheidenheid. Het 

plaatsen van figuren in de achtergrond zorgde voor een goede suggestie van ruimtelijkheid, 

net als de verdeling van licht, donker en tussentinten. Het waren dit soort kwaliteiten die bij 

Vasari werden gedemonstreerd. Terwijl ze hier in woord werden beschreven zou Van Mander 

verderop, in het leven van Federico Zuccaro, dezelfde principes met voorbeelden 

demonstreren door naar grafiek te verwijzen. 

Tegen het einde van het leven van Vasari bracht Van Mander ter sprake dat de kunstenaar 

in Rome buiten de Porta del Popolo de zogenaamde vigna Julia, de Villa Giulia, zou 

ontwerpen, Vasari zou daar zelf de decoratie van een zaal en enkele kamers hebben 

uitgevoerd. Dit was zo niet in de Vite beschreven en het berustte kennelijk op een eigen 

interpretatie van die tekst.1231 Van Mander voegde nu weer meer vermeldingen toe die niet 

direkt op Vasari’s leven in de Vite teruggingen. Bij de bespreking van de decoratie van het 

palazzo Medici ter gelegenheid van het huwelijk van Francesco de Medici, voegde hij toe dat 

Stradanus daaraan meewerkte, gegevens die hij ontleende aan het leven van Taddeo 

Zuccaro.1232 Op eigen initiatief vulde hij aan dat uit dat huwelijk de latere koningin van 

Frankrijk werd geboren, echtgenote van Henri IV.1233 Bij het noemen van de vele decoraties 

die Vasari ten gelegenheid van die feestelijkheden uitvoerde, hintte Van Mander op zijn 

manier van bewerken. Hij verzuchtte dat Vasari wel onvermoeibaar leek in het schilderen van 

die werken:  

 

“… my dunckt ick eer moede soude worde[n] alles te beschrijven, want ick en wister gheen 

eynde van te vinden, dat hy soo veel ghedaen heeft.”1234 

 

Van Mander stapte nu over op bekender terrein, de decoratie van de Sala Regia van het 

Vatikaans paleis, waarbij “…Hendrick in de Croon, en Pieter de Witte, Nederlanders” Vasari 

assisteerden (afb. 82).1235 Dezelfde Pieter de Witte werkte ook aan de decoratie van de 

domkoepel van Florence, het laatste werk dat Van Mander nog opnam. Ook hier wilde hij 

Vasari’s werklust benadrukken, terwijl hij hier ondertussen zelf als ooggetuige in de tekst 

opdook:  

 

                                                 
1231 Van Mander 1604, 184v02-08; vgl. Vasari 1568, III, p. 1002, r. 08-16. 
1232 Van Mander 1604, 184v23-31; vgl. Vasari 1568, III, p. 697, r. 36-41. 
1233 Van Mander 1604, 184v31-33. 
1234 Van Mander 1604, 184v35-37. 
1235 Van Mander 1604, 184v37-43. 
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“Den selven Pieter heeft noch met hem gewrocht in de Cupola te Florencen, doe Vasari, die 

men Cavalier Giorgio hiet, oudt in de tsestich Iaren ten minsten most wesen, en hoewel een 

rijck Man zijnde, niet af en liet van wercken tot al laet in den nacht met het keerslicht, als 

ick wel weet dat hy noch ghebruyckte Anno 1577. doe ick ontrent Vasten-avont daer te 

Florencen by Pieter de Witte Schilder, en ander Nederlanders was. Dit werck in de Cupola, 

daer hy doe aen doende was, is het Oordeel, daer hy boven in't hooghste Christum, den 

Heylighen, en circkelen van Engelen ghemaeckt heeft, wesende groote beelden, die veel in't 

vercorten te sien zijn. Hier heeft de Doot hem ten halven den wegh afgesneden, en zijn 

vlijticheyt in de Const ten eynde gebracht, dat hy t'begonnen werck heeft moeten 

onvolmaeckt laten: het welck nae van Frederijck Zucchero is voleyndt gheworden. Vasari is 

ghestorven te Florencen, Ao. 1578. oudt 64. Iaren.”1236 

 

Die laatste door Vasari onvoltooid gelaten opdracht vormde dus de opstap naar de biografie 

van Federico Zuccaro.1237 

 Voor de biograaf Vasari had Federico nog tezeer aan het begin van zijn loopbaan gestaan 

om een eigen levensbeschrijving te verdienen. Hij had hem ondergebracht bij Federico’s 

oudere broer, Taddeo Zuccaro. Voor Karel van Mander die zoveel later schreef lag dit anders. 

Hij trok de passages over de twee broers uit elkaar en besprak hen ieder in een eigen 

biografie, min op meer op de daarvoor chronologisch geeïgende plaats in de reeks. Taddeo 

Zuccaro, die al in 1566 overleed was voorafgaand aan Michelangelo besproken, terwijl 

Federico nu pas behandeld zou worden. Het leven van Federico vormde de eerste van enkele 

biografieën van schilders die nog in leven waren, die tegen het einde van de Italiaanse Levens 

in beperkte mate het toneel betraden.1238 In de deels nieuwe inleiding tot het leven van 

Federico begon Van Mander met een vergelijking van het werk van de twee schilders. Hij 

stelde dat het werk van Federico gelijkwaardig was aan dat van Taddeo en er sterk mee 

overeenkwam. Hij vertelde de lezer dat zelfs degenen die “… nochtans van goet oordeel niet 

berooft en zijn …”, het lastig vonden de twee handen uit elkaar te houden.1239 In het leven van 

Correggio was Hendrick Goltzius door Van Mander omschreven als iemand die over zo’n 

goed oordeel over de kunst beschikte en mogelijk was het hier ook Goltzius op wie Van 

                                                 
1236 Van Mander 1604, 184v43-185r08. 
1237 Cohen-Willner 2002.  
1238 Noë meende dat het feit dat Van Manders waardering voor de kunstenaar sprak uit het feit dat hij ook aan 

Federico een eigen biografie gaf ; Noë 1954, p. 130. 
1239 Van Mander 1604, 185r13-15. De aanleg was beide schilders gegevens door de natuur;  Van Mander 1604, 

185r10-11; Miedema 1981, pp. 1-6. Eerder, in het leven van Correggio, werd Goltzius opgevoerd als zo iemand 

met een goed oordeel. 
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Mander doelde.1240 Het leven van Federico dat hij in de eerste plaats op basis van de Vite 

schreef, wist hij te actualiseren aan de hand van meer recente bronnen. Waar Federico 

Zuccaro bij Vasari nog aan het begin van zijn loopbaan stond, daar was hij in de Italiaanse 

Levens een gearriveerd meester. Hij kon daar gelden als voorbeeld van een kunstenaar die 

door zijn schilderkunst status en aanzien had verworven en net als Vasari een bijzonder talent 

aan de dag legde voor inventeren en ordonneren. 

Wat opviel aan de beschrijving van Federico’s jeugd, was dat Van Mander  

geïnteresseerd was in een reconstructie en weer een zo gunstig mogelijk voorstelling van de 

opleiding van de jonge schilder in Rome. Op basis van het leven van Taddeo Zuccaro stelde 

hij vast dat Federico’s leertijd zo’n zes jaar in beslag nam. Door de tekst aan te passen verliet 

Federico Zuccaro niet tussentijds Rome, ook niet om kleine opdrachten uit te voeren. Zo 

ontstond de indruk dat de schilder een onafgebroken leertijd in Rome doorliep, idealer dus 

dan wat Vasari beschreven had.1241 Dit beeld van een ideale leerschool werd verder versterkt 

doordat in Van Manders weergave de jonge Federico duidelijker eerst het tekenen oefende, 

voordat hij op het schilderen mocht overstappen.1242 Na de leertijd stond de verhouding van 

Federico ten opzichte van zijn oudere broer en leermeester centraal, met name de wijze 

waarop Federico zich uiteindelijk een eigen positie wist te verwerven.1243 Hij paste de 

bespreking van enkele opdrachten aan, waardoor Federico beter uit de verf kwam.1244 Bij de 

behandeling van de façade bij de Sant’Eustachio nam hij niet over dat de schilder daar bijna 

                                                 
1240 Van Mander 1604, 116v28-29. Van Mander zou van verschillende kunstenaars opmerken dat zij over een 

goed oordeel beschikten. Telkens was dit een manier om de schilder in kwestie te kwalificeren als een bekwaam 

meester, die dat goede oordeel op de een of andere manier in zijn werk tot uitdrukking bracht; Van Mander 1604, 

101v (Dello); 48v25b; 174v; 177r (Titiaan); 220r (Lambert Lombard); 229v (Jan Mostart); 248v (Hubert Goltz);  

296v (Wtenwael). Slechts in de inleiding tot het leven van Federico Zuccaro en verderop bij het omschrijven van 

Paulo Guidotti, een schilder werkzaam in Rome rond 1603, ging het juist om het kwalificeren van de expertise 

bij het beschouwen van het werk van een ander; Van Mander 1604, 185r; 191r. In de Nederlandse Levens is het 

voorbeeld opgenomen van een boer die bij de beschouwing van een werk van Cornelis Ketel juist een gebrek aan 

goed oordeel tentoonspreidde, door een Cupido aan te zien voor een engel en Danaë voor Maria; Van Mander 

1604, 280r. 
1241 Van Mander 1604, 185r17-20; 185r28-29. 
1242 Van Mander 1604, 185r25-28; vgl. Vasari 1568, III, p. 689, r. 10-11. 
1243 Het ging om het werk voor een paleis van een Romeins edelman nabij de Aracoeli, om het werk voor de 

Santa Maria dell’Orto te Rome, Van Mander 1604, 185r28-32: paleis nabij de Aracoeli; 185r32-38: Santa Maria 

dell’Orto te Rome; 185r40-41: werk voor Orsini te Bracciano; 185v02-17: Sant’ Eustacchio. 
1244 Bij de bespreking van het werk voor de uitvaart van Karel V, dikte Van Mander het aandeel van Federico 

aan door te schrijven dat deze zijn broer zeer behulpzaam was; Van Mander 1604, 185r38-40; vgl. Vasari 1568, 

III, p. 692, r. 07-12. De werken voor de Dom van Orvieto waren volgens Vasari klein en bevonden zich in een 

niche. Van Mander liet dit weg, waardoor het leek te gaan om grotere voorstellingen; Van Mander 1604, 185r41-

42; vgl. Vasari 1568, III, p. 692, r. 28-29. Over het werk van Taddeo en Federico voor de San Giovanni Battista 

dei Fiorentini was Van Mander omstandiger in het vermelden van de bewondering die beide broers oogsten voor 

de snelheid van werken en de kwaliteit van de voorstellingen; Van Mander 1604, 185r44-185v02. Andere 

wijzigingen waren de onvolledige vermelding door Van Mander van Signor Paulo Giordano Orsini als de 

opdrachtgever voor een voorstelling van de Geschiedenis van Alexander de Grote in Bracciano en het omzeilen 

van de wellicht te katholieke vermelding van de Settimana Santa, door liever te spreken over de voorbereidingen 

voor Goede Vrijdag; Van Mander 1604, 185r40-41; 185r44-45; vgl. Vasari 1568, III, p. 692, r. 08; r. 32-33.  
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28 jaar oud was, een nogal gevorderde leeftijd om als schilder zelfstandigheid te bemachtigen. 

Door het niet vermelden van die leeftijd werd eenvoudiger de suggestie gewekt dat hier een 

getalenteerde jonge schilder aan het werk was, die zich met deze opdracht definitief aan zijn 

meester ontworstelde. Het was mede in dat verband voor Van Mander belangrijk te 

benadrukken dat het werk niet in chiaroscuro – vaak geassocieerd met de beginfase van een 

carrière – was uitgevoerd, maar dat het een zeer goed werk was dat “… van verwe …” was 

uitgevoerd: in kleur dus.1245 De opdracht die daarna volgde, voor de Sala dei Palafrenieri in 

het Vatikaans paleis, werd volgens Van Mander door Federico alleen uitgevoerd, terwijl hij 

bewust het aandeel van Taddeo negeerde. Overigens gold dat niet voor een volgend werk, de 

decoratie van een fries in het palazzo bij de Aracoeli, waar wel het aandeel van Taddeo 

Zuccaro in het werk werd genoemd.1246 Die autonome status van Federico als schilder kwam 

ook tot uitdrukking in de manier waarop hij na het overlijden van Taddeo verschillende van 

diens werken overnam. De overgenomen Frangipane kapel in de San Marcello al Corso werd 

volgens Van Mander daarom na voltooing onthuld tot eer van Federico.1247 De door Taddeo 

begonnen Pucci kapel van de Trinità dei Monti werd door Federico voltooid, net als het werk 

voor de Villa Farnese in Caprarola. Dat laatste werk was door Vasari pagina’s lang 

beschreven. Van Mander vond het zeer kunstig geordonneerd, maar op basis van dat 

eindeloos lange verslag dat werd ontleend aan Annibale Caro’s eigen beschrijving van het 

decoratieprogramma, was het lastig keuzes maken.1248 Van Mander liet het daarom helemaal 

weg – het zou “… een eyghen Boeck schier (…) behoeven, daerom hier naeghelaten” – 

zonder te vermelden dat één van de vele scènes, de Schepping van Adam en Eva door Cornelis 

Cort in prent was gebracht.1249 Over een ander werk dat door Taddeo was begonnen, een 

altaarstuk voor de San Lorenzo in Damaso, noteerde Vasari dat Federico het naar verwachtig 

heel mooi zou voltooien. In Van Manders beschrijving was het werk al af en werd de 

voorstelling nader beschreven doordat hij ook de knielende voorgrondfiguren noemde.1250 

 In het bespreken van het werk van Federico verwees Van Mander graag naar grafiek. 

Voor een zelfstandige opdracht in het Belvedere in het Vatikaan, Mozes voor de Farao als 

                                                 
1245 Van Mander 1604, 185v02-17; vgl. Vasari 1568, III, p. 693, r. 16-17. 
1246 Van Mander 1604, 185v17-19; vgl. Vasari 1568, III, p. 693, r. 36-40. 
1247 Van Mander 1604, 186r10-11; Vasari 1568, III, p. 696, r. 19-21; 36-37. 
1248 Partridge 1995,  p. 145. 
1249 Van Mander 1604, 186r11-19; vgl. Vasari 1568, III; New Hollstein (Cornelis Cort) 2000,  nr. 1, pp. 14-16. 

De prent was overigens weinig aantrekkelijk. 
1250 Van Mander 1604, 186r28-31; vgl. Vasari 1568, III, p. 712, r. 34-37. 
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onderdeel van een cyclus over Mozes in Egypte, kortte Van Mander de beschrijving in en 

verwees naar de prent die Cornelis Cort ernaar uitbracht (afb. 97).1251 Een voorstelling uit 

 

 

97. Cornelis Cort naar Federico Zuccaro, Mozes voor de farao, 1567, gravure, British Museum, Londen. 

 

dezelfde cyclus die niet in prent was verschenen, een Engel doodt de eerstgeborenen in 

Egypte, werd overgeslagen.1252 Hij behandelde ook de grote allegorische wandschildering van 

de Annunciatie, omringd door profeten voor de Santa Maria Annunziata bij het Collegio 

Romano in Rome.1253 Op basis van de Vite kon Van Mander het werk in deze Jezuïetenkerk 

noemen, waarbij hij meer orde aanbracht in Vasari’s opsomming van de beeldelementen. 

                                                 
1251 New Hollstein (Cornelis Cort) 2000, dl. 1, nr. 17, pp. 40-44; Acidini Lucinat 1998, I, pp. 139-146.  
1252 Van Mander, 185v19-21; vgl. Vasari 1568, III, pp. 693, r. 45 – 694, r. 10; Bury 2001, nr. 98. 
1253 De Annunciatie was de eerste grote zelfstandige opdracht van Federico (uitgevoerd 1566) in Rome; Acidini 

Luchinat 1999, p. 255. In aansluiting op Van Manders woorden toonde Gere dat de wandschildering zich 

waarschijnlijk bevond in het halfronde gewelf van de absis; Gere 1969, p. 48. Volgens Borghini (1584) 

bevonden zich onder de Annunciatie nog twee fresco's van Federico Zuccaro, namelijk de Geboorte van Christus 

en de Besnijdenis van Christus; deze noemde Van Mander niet; Borghini 1584, p. 572. In 1626 werd begonnen 

met de nieuwbouw van de Sant’Ignazio, deels op de plaats van de Santa Maria Annunziata die in 1649 definitief 

werd afgebroken. De wandschildering van Federico werd nog wel vermeld door Baglione (1642); Buchowiecki 

1967-1997, dl. 2, p. 199. Zowel Vaes als Noë veronderstelden dat Van Mander het werk zelf zag in de jaren 

1570, maar nergens liet hij dit expliciet weten; Vaes 1931a, p. 229; Noë 1954, p. 131. 
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Onder verwijzing naar de prent van Cornelis Cort kon hij bovendien meer inzicht geven in de 

ordonnantie (afb. 98). Hij attendeerde de lezer op de heel mooie draperieën, de statige  

 

 

98. Cornelis Cort naar Federico Zuccaro, Annunciatie aan Maria, omringd door profeten, 1571, gravure, British 

Museum, Londen.  

 

houdingen van de figuren en vatte bondig samen dat het werk: “… In summa, is over al vol 

gheests en perfectie ghestort.”1254 Het was dit werk dat Van Mander in de Grondt noemde in 

het hoofdstuk over inventie en ordonnantie. Onder expliciete verwijzing naar het leven van 

Fedrico Zuccaro werd het daar gepresenteerd als voorbeeld van hoe men “… gheestelijcke 

Beelden …” kon “… vercieren …”, om de voorstelling kracht bij te zetten door de toevoeging 

van nevenpersonages.1255 Zijn kennis van het werk en waardering voor de compositie werd 

duidelijk doordat hij technische details van het werk kon noemen, maar ook doordat hij haar 

zeer waarschijnlijk gebruikte als voorbeeld voor een eigen inventie, de Geboorte van 

Christus, omringd door Mozes en zes profeten (afb. 99).1256  

 

                                                 
1254 Van Mander 1604, 185r39-42, 45-186r01-04; vgl. Vasari 1568, III, p. 698, r. 18-25; pp. 698, r. 45 – 699, r. 

04. Voor de prent, New Hollstein (Cornelis Cort) 2000, nr. 20-22, pp. 53-65; Bury 2001, nr. 74. Ook Rafael 

Sadeler bracht het werk in prent; Hollstein 1949-2010, dl. 21, nr. 12, p. 216. 
1255 Van Mander 1604, 20v65a-e; 67a-b en de marginale noot: “Exempel, de boodtschap Succarij, en ee[n] Mary-

beeldt van Rosso, waer van elders in zijn leven volght.” 
1256 New Hollstein (Karel van Mander) 1999, nr. 45 en p. xix; Melion 2014. 



 - 370 - 

 

99. Karel van Mander, Geboorte van Christus, omringd door Mozes en zes profeten, 1588, gravure, British 

Museum, Londen. 

 

Ook aan de bespreking van een ander werk, de Calumnia of Laster van Apelles, lag Van 

Manders bekendheid met een prent van Cort ten grondslag.1257 Hij noemde dat aan die prent 

naderhand een uitleg werd toegevoegd in het Italiaans, iets dat inderdaad gebeurde in 1572 en 

nogmaals in 1602.1258 Hij gaf aan dat volgens sommigen de “… sin …” van de voorstelling 

gezien moest worden in het licht van de strubbelingen tussen Federico Zuccaro en zijn 

opdrachtgever Alessandro Farnese over honorering. Hoe hij aan die suggestie kwam werd niet 

duidelijk, maar het was mogelijk een algemeen bekend verhaal dat hij, wellicht via Goltzius 

of Matham, had opgevangen.1259 

                                                 
1257 Van Mander 1604, 186r19-28. 
1258 Van Mander 1604, 186r 26-28: “Maer also dit door Cornelis Cort ghesneden uyt in Print comt/ isser 

naderhandt de uytlegginge in Italiaens by gevoeght.” De prent verscheen in 1572 in twee staten, waarbij aan de 

figuren in de tweede staat met letters waren gemarkeerd en in de marge onder een verklaring van de voorstelling 

was toegevoegd. Met minimale veranderingen werd ook in 1602 een derde staat van de geannoteerde plaat 

gepubliceerd; New Hollstein (Cornelis Cort) 2000, nr. 211/I-III. De toelichting werd door de zoon van Federico, 

Ottaviano Zuccaro geschreven; Whitaker en Clayton 2007, p. 78.  
1259 Van Mander 1604, 186r19-26: “Frederijck heeft oock gheschildert eenen grooten doeck van Eyverwe/ 

wesende een Calumnia, schier op de wijse van de Calumnia van Apelles, daer hy eenigen sin mede voor hadde. 

Eenighe meenden oft raemden dat het was ter oorsaeck van eenighe stortinge/ die tusschen Farnese en hem 

ghevallen is/ de belooninge belangende/ en dat den Cardinael seyde: Raphael en d'ander goede Schilders en 

waren nu niet. Waer op Frederijck soude hebben gheantwoordt: De goede Constbeminders/ Pausen/ en Princen/ 

waren nu oock niet: dan het mach gemist zijn.” 
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Van Mander kende ook de prent van Jacob Matham naar de Aanbidding der Koningen die 

Federico Zuccaro vervaardigde voor de San Eligio degli Orefici in Rome. In zijn beschrijving 

suggereerde hij dat het werk het hoofdaltaar van de kerk was, maar in werkelijkheid was dat 

een Madonna met kind en de heiligen Stephanus, Laurentius en Eligius, een fresco dat Mateo 

Pérez de Alesio (Matteo da Lecce) na 1582 vervaardigde.1260 Het altaar van Federico bevond 

zich in de rechterarm van de kerk.1261 Het dateerde al van 1569, maar in 1586 en 1594 

verrichtte Federico nog verschillende restauraties.1262 Het altaar ging echter verloren toen een 

deel van de façade in 1601 instortte, volgens Mancini ten gevolge van hevige stortregens.1263 

Dit werd niet genoemd door Van Mander, hij was er waarschijnlijk niet van op de hoogte. 

Van Mander wist minder van de exacte situatie ter plekke en hij baseerde zich vooral op de 

prent, waaraan was af te lezen dat het “… een seer goet werck van handelinghe en ordinatie is 

...” (afb. 100).1264 Indien Karel van Mander het werk al zag toen hij in Rome verbleef, was 

daarvan in zijn vermelding niets terug te vinden. Hij was thuis in het nabij gelegen Oratorio 

del Gonfalone waar Federico ook werkte en waarover hij verderop nog zou vertellen. Daar 

was ook Mateo Pérez de Alesio werkzaam, een schilder die Van Mander van nabij 

meemaakte. Nergens werd hier echter de connectie met andere werken en meesters gelegd. 

 

                                                 
1260 De San Eligio degli Orefici is een centraalbouw kerk in de vorm van een Grieks kruis, ontworpen door 

Rafael, waarschijnlijk met Baldassare Peruzzi en Aristotele da Sangallo. Men zou kunnen veronderstellen dat het 

vanwege die karakteristieke vorm was dat Van Mander het werk van Federico aanwees als hoofdaltaar. Tijdens 

Van Manders verblijf in Rome tussen begin 1574 en 1577 was de absis decoratie door Mateo Pérez de Alesio 

immers nog lang niet begonnen. Het altaar in de linkerarm van de kerk, een Aanbidding der herders door 

Giovanni de’Vecchi, werd echter vervaardigd tussen april 1574 en oktober 1575. Dat werk was dus klaar, lang 

voordat Van Mander Rome zou verlaten in de eerste maanden van 1577; Buchowiecki 1967-1997, dl. 1, p. 684; 

British Museum. 
1261 Van Mander 1604, 186r34-35: “Noch heeft hy ghedaen in der Goutsmeden Capelle t'hoogh Altaer/ d'Historie 

van de Wijse uyt den Oosten …”. 
1262 Frommel 1967, p. 47; Gere 1969 p. 137, nr. 21. 
1263 Mancini 1621, p. 205. Waarschijnlijk ontstond de schade ook ten gevolge van de onvaste bodem waarop de 

kerk dichtbij de Tiber was gebouwd. Mancini noemde de vernietiging van het fresco een “… gran peccato, che 

era delle più belle opere che havesse fatto.” Na het herstel van de kerk, vervaardigde Francesco Romanelli in 1639 

een nieuw fresco met hetzelfde onderwerp voor de kapel. 
1264 Van Mander 1604, 186r35-37; cursivering SGW. 
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100. Jacob Matham naar Federico Zuccaro, Aanbidding der Koningen,1600,  gravure, British Museum, Londen. 

 

Van Manders opsomming van prenten was weer niet uitputtend. Verschillende besproken 

werken waren door Cornelis Cort en Jacob Matham in prent gebracht, maar deze werden niet 

genoemd. Het is onduidelijk of Van Mander ze wellicht niet kende, hij ze tijdens het schrijven 

niet tot zijn beschikking had, of dat hij deze prenten kende maar ze ongeschikt achtte voor 

zijn lezerspubliek. Cornelis Cort bracht de Aanbidding der koningen in de Grimani kapel van 

de San Francesco della Vigna in Venetië in prent, maar de uitvoering was weinig 

succesvol.1265 Dat ging niet op voor de prent die Cort in 1576 vervaardigde naar een “ … 

schoon heerlijck stuck …”. Dat was hetzelfde reeds genoemde altaarstuk in de San Lorenzo in 

                                                 
1265 Van Mander 1604, 185v30-31; New Hollstein (Cornelis Cort) 2000, nr. 35.  
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Damaso waarvan Vasari hoge verwachtigen had (afb. 101). Van Manders beschrijving van het 

werk als “… S. Laurens op den rooster wort geleyt, met eenen Hemel, en beneden eenighe 

schoon knielende Beelden oft Prianten, dat alles seer wel ghedaen is”, ging verder dan 

hetgeen Vasari noteerde. Het is niet onmogelijk dat de prent Van Mander behulpzaam was bij 

de bespreking van het stuk.1266 Toch zou hij de prent niet in de tekst noemen. Ook Jacob 

Matham zou nog twee prenten naar Federico Zuccaro vervaardigen, terwijl ook deze geen van 

beiden door Van Mander in de tekst werden vermeld.1267 Hij schreef de levens met het oog op 

het bieden van een representatieve selectie aan goede voorbeelden en het lijkt erop dat hij het 

daarbij moest doen met wat hij op dat moment onmiddellijk voor handen had. Wat verder 

opviel was dat Van Mander in het leven relatief veel aandacht had voor technische aspecten 

van het werk van Federrico Zuccaro. Zoals eerder bij bijvoorbeeld Correggio, Polidoro da 

Caravaggio en Michelangelo was gebleken, nam hij graag specifieke details op over het 

vervaardigen en soms ook verbeteren of herstellen van schilderkunst. Het retocqueren van een 

fresco dat eerder bij Michelangelo werd genoemd, kwam ook in dit leven aan de orde in 

verband met het werk op piazza Sant’Eustachio.1268 Hij noemde op basis van Vasari het 

schilderij dat voor de publieke ontvangst van Johanna van Habsburg in Florence werd 

uitgevoerd, maar voegde daar op basis van een onbekende eigen bron aan toe dat het in lijm 

(tüchlein) of eyverwe (tempera) werd uitgevoerd.1269 Over de Calumnia of Laster van Apelles, 

wist Van Mander eveneens te vermelden dat het “… een groot doeck van Eyverwe …” 

was.1270 De vermelding van de decoratie van twee kamers in de Villa d’Este in Tivoli 

baseerde hij op de Vite en ook daar voegde hij aan toe dat die voorstellingen op ’t nat, in 

fresco, waren uitgevoerd.1271 Bij de bespreking van de Santa Maria Annunziata te Rome ging 

                                                 
1266 Van Mander 1604, 186r28-31; New Hollstein (Cornelis Cort) 2000, nr. 100. 
1267 Rond 1593-94 vervaardigde Matham de Opwekking door Christus van de zoon van de weduwe van Nain, 

naar een altaar door Federico uit 1569 voor de kathedraal van Orvieto. Vasari en Van Mander hadden genoemd 

dat de schilder met Taddeo voor de dom van Orvieto werkzaam was, maar daarbij ging het om voorstellingen uit 

het leven van de heilige Paulus; New Hollstein (Jacob Matham) 2007, nr. 32; Van Mander 1604, 185r41-42; vgl. 

Vasari 1568, III, p. 692, r. 24-29. Rond 1606 vervaardigde Matham nog een Madonna met kind omringd door de 

heiligen Lucia, Caterina, Franciscus en donoren, naar een schilderij dat 1603 is gedateerd en dat zich 

tegenwoordig in de Residenza Municipale in Sant’Angelo in Vado bevindt. Hierbij werden schilderij en prent 

niet genoemd, beide waren hoe dan ook te laat vervaardigd voor de Italiaanse Levens; New Hollstein (Cornelis 

Cort) 2000, nr. 79. 
1268 Van Mander 1604, 185v10-11. 
1269 Van Mander 1604, 185v33-39. 
1270Het werk is in twee versies overgeleverd. In het Palazzo Caetani te Rome wordt een versie op doek bewaard, 

waarschijnlijk de versie die in 1609 beschreven werd in een inventaris van de erfenis van Federico; Heikamp 1957, 

pp. 179, 221; Körte 1935, p. 83. In de Royal Collection, Hampton Court bevindt zich een kleinere versie op paneel. 

Het is niet het werk dat Van Mander noemde, maar vanwege de schetsmatige ondertekening valt het waarschijnlijk 

wel aan Federico Zuccaro zelf toe te schrijven; Whitaker en Clayton 2007, pp. 76-79, nr. 10. 
1271 Van Mander 1604, 185v43-46; vgl. Vasari 1568, III, p. 698, r. 41-46. 
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101. Cornelis Cort naar Federico Zuccaro, De kroning van Maria, met het martelaarschap van de heilige 

Laurentius, 1576, gravure, British Museum, Londen. 

 

dat vermelden van technische aspecten nog verder. Onafhankelijk van Vasari noteerde hij 

daar niet alleen dat het werk in fresco was uitgevoerd, maar hij meldde ook hoe Federico het 

binnen een aantal jaren met eiverf a secco retoucheerde, zoals dat in Italië gebruikelijk was: 

 

“… hun dingen op't nat drooghe wesende te doen, glaccerende met Lacke de rooden, die 

van aerde, die sy Terra rossa heeten, gedaen zijn: de groen aerde met Asuyr groen, en soo 

voort henen.”1272 

                                                 
1272 Van Mander 1604, 186r02-03, 04-08. 
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Uit dit soort aanvullingen sprak een grote interesse, zo niet kennis, van de Italiaanse 

schilderpraktijk die waarschijnlijk deels zijn bronnen/informanten was aan te rekenen. Het 

was niet alleen de Italiaanse fresco praktijk die hij graag toelichtte. Waar Federico Zuccaro 

voor de Trinità dei Monti het werk voltooide dat Taddeo daar had achtergelaten, vertelde hij 

dat het ging om een altaarstuk in olieverf, terwijl de schilder daarnaast wandschilderingen “… 

op ’t nat …” deed.1273 

Al met al werd het leven van Federico op die manier flink uitgebreid ten opzichte van de 

Vite. Waar Van Mander zich op die tekst baseerde, daar werd ze vereenvoudigd weergegeven. 

En waar hij zich op andere bronnen baseerde, dan kwamen zowel Hendrick Goltzius als Jacob 

Matham in aanmerking als degenen die hem mondeling van aanvullende informatie 

voorzagen. De vermelding van het Oratorio del Gonfalone waar Federico Zuccaro ook werkte 

kon Van Mander wel op zijn eigen herinnering baseren.1274 Maar een detail als dat de lage 

geselzuil in Federico’s wandschildering elders in een Romeinse kerk te zien was, ontleende  

hij wellicht eerder aan Jacob Matham, die getekend had in de Santa Prassede, de kerk waar 

het reliek te vinden was.1275 Het Nederlandse Leven van Hans Holbein maakte duidelijk dat 

Goltzius in Rome Federico Zuccaro had bezocht en bij de schilder thuis was geweest.1276 

Mogelijk toonde Federico hem een ontwerp voor het Palazzo Zuccaro, het te bouwen 

woonpaleis van de kunstenaar dat Van Mander vermeldde. Het paleis was in 1603 voltooid, 

maar het was niet gebouwd in de vorm die Van Mander noemde, namelijk “…met vier thorens 

…”.1277 Hoe hij verder aan de meest recente informatie over Federico Zuccaro kwam, laat zich 

niet helemaal vaststellen. Over de reis naar Frankrijk met de kardinaal van Lotharingen1278 en 

het gastvrije onthaal in de Nederlanden, met name in Antwerpen, kan hij door vele schilders 

                                                 
1273 Van Mander 1604, 186r11-14. 
1274 De opdracht voor de decoratie van het Oratorio del Gonfalone was in 1568 verleend aan Jacopo Bertoia. Een 

jaar later moest deze zijn werk onderbreken en werd de decoratie aan verschillende kunstenaars overgelaten: 

Livio Agresti, Marcantonio del Forno, Raffaellino da Reggio, Federico Zuccaro, Mateo Pérez de Alesio, Cesare 

Nebbia en Marco Pino. Federico’s Geseling van Christus is gedateerd 1573 en is te vinden ter rechterzijde van 

de ingang. Boven de Geseling vervaardigde hij nog een Profeet, een Sibylle en een Charitas in het fries; De 

Grazia 1991, p. 94. 
1275 Van Mander 1604, 186r37-40. 
1276 Van Mander 1604, 223r; Miedema 1994-1999, dl. 3, p. 107. 
1277 Van Mander 1604, 186v02-06: “Hy is teghenwoordich woonachtig binnen Room daer hy op eenen bergh by 

Ternita een schoon Palleys met vier thorens heeft ghebouwt/ van waer hy Room can oversien/ en woont daer/ 

ghehouwt wesende/ in redelijcken ouderdom. En ghelijck hy een hooge plaetse besit: also in zijnen naem oock 

door een hoogh gerucht verheven en vermaert.” 
1278 Vermoedelijk werd Federico een dienstverband aangeboden door kardinaal Carlo da Guisa, genaamd Lorena, 

toen deze te Rome was voor het conclaaf van 1572. In september 1573 was Federico in Parijs. Aan zijn werk 

kwam vroegtijdig een einde doordat de kardinaal overleed in december 1574; Aurigemma 1995 ; Acidini 

Luchinat, 1998-99, p. 53-54. Borghini gaf een beschrijving van het werk dat Federico Zuccaro voor de kardinaal 

uitvoerde; Borghini 1584, p. 573. 
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in de Nederlanden zijn ingelicht.1279 Cornelis Ketel was in 1575 in Londen en kan Van 

Mander  over Federico’s verblijf daar en over de portretten van edellieden verteld hebben.1280 

Over de reis naar Philips II in Spanje1281 en vervolgens de grote naakten die Federico Zuccaro 

uitvoerde in de koepeldecoratie van de Florentijnse dom, hoorde hij wellicht van Pieter de 

Witte.1282 Dat laatste wist hij wellicht ook uit eigen ervaring, aangezien hij ongetwijfeld via 

Florence reisde op de terugweg naar de Nederlanden. Maar die eigen ervaring kwam niet in 

de tekst tot uitdrukking en het is waarschijnlijker is dat hij zich ook hier op informatie van 

derden baseerde. De afsluitende opmerking dat er meer werk van Federico Zuccaro was dan 

“… ick verhalen can …”, was doorgaans de manier om de onvolledigheid van het verslag te 

verantwoorden en een leven af te sluiten.1283 

 

Draperie 

Op het leven van Federico Zuccaro volgde de korte biografie van Federico Barocci. De 

plaatsing ervan werd niet door chronologie ingegeven. Van Mander meende te weten dat de 

jonge schilder tijdens het pontificaat van Paulus III enige tijd in Rome aan fresco’s schilderde. 

De bron voor die suggestie is niet helemaal duidelijk, maar lijkt in ieder geval niet de Vite te 

zijn geweest. Daar was Barocci in het leven van Taddeo Zuccaro ter sprake gekomen als “… 

Federigo Barrocci da Urbino giovane di grande aspettatione …”, werkzaam met enkele andere 

schilders op de bovenverdieping van het zogeheten Casino van Pius IV. Het is 

onwaarschijnlijk dat Van Mander de pausen Paulus III (1534-1549) en Pius IV (1559-1565), 

tijdens wiens pontificaat Barocci naar Rome kwam, door elkaar haalde. Dergelijke 

onnauwkeurigheden kwamen tot nog toe nauwelijks voor. Bovendien paste het niet in het 

patroon dat een opdracht voor het Vatikaan ongenoemd zou blijven.1284 Het lijkt er op dat Van 

Mander de korte vermelding over Barocci in het leven van  

                                                 
1279 Borghini en Baglione noemden kartons voor twee tapijten die Federico in Vlaanderen zou hebben 

ontworpen; Borghini 1584, p. 573; Baglione 1642, p. 123. In Antwerpen had Federico contact met Chiappino 

Vitelli, de markies van Certona. Dit was een generaal uit het leger van Alva, oorspronkelijk afkomstig uit Città di 

Castello, nabij Federico's geboorteplaats S. Angelo in Vado. Vitelli schreef voor Federico een introductiebrief voor 

Sir Robert Dudley; Meijer 1988, p. 114, n. 43. 
1280 Federico Zuccaro kwam waarschijnlijk voorjaar 1575 aan in Engeland; Noe 1954, p. 132; Strong 1959, pp. 

359-360; Acidini Luchinat 1999, dl. 2, pp. 53-64. 
1281 Federico Zuccaro was tussen 1585-88 werkzaam in Spanje. In opdracht van Phillips II voerde hij een aantal 

werken uit in de kerk van het Escorial. Voor zover bekend zijn er geen contemporaine prenten naar de 

voorstellingen; Mulcahy 1987, pp. 502-509;  Weddingen 2000, p. 29. 
1282 Van Mander 186r46-186v01. 
1283 Van Mander 1604, 186v01-02. 
1284 Van Mander 1604, 186v21-23; vgl. Vasari 1568, III, p. 694, r. 15-17. Er waren andere gepubliceerde 

bronnen waarin Barocci werd besproken, maar daarmee waren geen overeenkomsten; Borghini 1584, p. 568 ; 

Lomazzo 1590, p. 120. 
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102. Federico Barocci, Rust op de vlucht naar Egypte, 1570, olie op doek, Pinacoteca Vaticana, Rome. 

 

Taddeo niet meer paraat had toen hij zelf het nieuwe leven van de schilder formeerde. De 

datering van Barocci’s Romeinse verblijf steunde mogelijk op informatie uit andere bron. Hoe 

dan ook, Van Mander zou tegen de hem bekende chronologie ingaan door Barocci pas ná 

Federico Zuccaro te behandelen. Aan die afwijking lagen waarschijnlijk ook nu inhoudelijke 

redenen ten grondslag: het leven van Barocci sloot goed aan op dat van Federico Zuccaro, 

aangezien beiden uit dezelfde regio afkomstig waren. Sant’Angelo in Vado, de geboorteplaats 

van de gebroeders Zuccaro, behoorde tot het hertogdom van Urbino, terwijl Federico Barocci 

was geboren in Urbino en daar het grootste deel van zijn leven zou doorbrengen.1285 

 Tegen de tijd dat Van Mander de schilder beschreef was deze allang geen veelbelovende 

jongeling meer, maar een gearriveerd meester met brede artistieke vaardigheden (afb. 102). 

Voor het leven had hij weinig materiaal voorhanden. Indien hij iets van Barocci had gezien in 

Italië, dan had hij daar geen bruikbare herinnering meer aan.1286 Hij vulde de tekst aan met 

                                                 
1285 Van Mander 1604, 185r12-13; 186v18, 23-24. 
1286 Alleen de Visitatie voor de Chiesa Nuova te Rome had hij kunnen zien, andere werken bevonden zich elders; 

Olsen 1955; Olsen 1962. 
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een inleiding waarin het principe van de deelen der Consten werd vergeleken met de 

verscheidenheid in de natuur: 

 

“Ghelijck men veel verscheydentheden en onderscheyden eyghenschappen bevindt in der 

Natuere, oock wel in een eenich dingh, t'zy aerd-grondt, steen, borne, vliet, oft yet anders te 

wesen: Also sietmen by de constighe oeffenaers onser Schilder-const verscheyden deelen, 

nae dat de Natuere hun vrecklijck oft mildelijc de handt toereyckende is: d'een is van 

weynich ordinantie, rouw, hardt, en onlieflijck in zijn verwe: d'ander in ordineren, 

schilderen, en alle dingen der Const, heel volcomen, so dat hun dingen van den Schilders, en 

den gemeenen volcke gelijcklijck met een groot wel bevallen wort aengesien, ghepresen, en 

in weerden gehouden.”1287 

 

Die analogie was verhelderend en goed van toepassing op het leven van Barocci. Zijn talent 

voor een brede selectie aan deelen werd hem geschonken door de natuur, terwijl de diversiteit 

van die zichtbare werkelijkheid een rol speelde in zijn werk, zowel in de tot stand koming 

ervan als in het eindresultaat. In zijn gracelijkheid toonde hij zich een natuurlijke erfgenaam 

van Rafael die immers ook uit Urbino afkomstig was.1288 Zijn artistieke kwaliteit viel af te 

lezen aan zijn tekeningen en inventies. Ze was te herkennen in de manier waarop hij affecten 

en andere deelen der Consten wist te treffen, in de wijze waarop hij koppen en naakten van 

alle leeftijden met welstand en lieflijkheid wist weer te geven.1289 Bovendien speelde het 

werken naar het leven een rol in de productie. Van Mander wees op schilderijen in olieverf 

met voorstellingen van Maria, waarvoor de echtgenote van de schilder model zat: “… de selve 

oock met haer kindt op alle aerdighe soete manier van sitten naer het leven bootsende ...”. En 

waar dat in zijn ordonnantie zo uitkwam, daar voegde Barocci heel natuurlijke lachende 

tronies toe, hetzij van kinderen, vrouwen of eerzame oude mannen “... een dingen dat 

bysonder zijn werck heeft gheciert.”1290 Het waren schilderijen in olie waarnaar hij verwees 

met die vele “… goede Conterfeytselen nae t'leven (…) oock verscheyden Tafelen, Tafereelen 

en Historien …”.1291 Maar voor het schrijven van zijn tekst waren het niet die geschilderde 

 

                                                 
1287 Van Mander 1604, 186v08-16. Ook elders bleek dat de natuur een kunstenaar zijn talent schonk; Miedema 

1981, pp. 1-6. Aan Vasari ontleende Van Mander de theorie dat de lokale luchtkwaliteit van invloed was op de 

lokale kwaliteit van de schilderkunst; Miedema 1981, pp. 2, 91-92; Miedema 1984a, p. 49; Miedema 1994-1999, 

dl. 3, p. 108. 
1288 Van Mander 1604, 186v16, 18-21. 
1289 Van Mander 1603, 186v24-28. 
1290 Van Mander 1604, 186v30-35.  
1291 Van Mander 1604, 186v28-29. 
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103. Cornelis Cort naar Federico Barocci, Rust op de vlucht naar Egypte, 1575, gravure, Rijksmuseum, 

Amsterdam. 

 

originelen waarop hij zich baseerde. Van Mander vertelde dat er voor zover hij wist geen 

schilderijen van Federico Barocci in de Nederlanden waren en zelf kende hij het werk niet. Er 

waren wel prenten als substituut voor het bespreken van Barocci’s schilderkunst, waarbij hij 

bovendien kon verwijzen naar eigenhandige grafiek. Van Mander noemde vijf prenten. 

Allereerst twee gravures van Cornelis Cort naar Barocci, namelijk “… eenighe seer aerdighe 

Mary-beeld, soo buyten in t'veldt, als in Camer sittende …”, ofwel de Rust op de terugkeer uit 

Egypte (afb. 103) en de Heilige Familie (afb. 104).1292 Dit waren waarschijnlijk de Maria- 

 

                                                 
1292 Van Mander 1604, 186v39-42; New Hollstein (Cornelis Cort), dl. 1, nr. 40, pp. 125-133, dl. 2, nr. 83, pp. 44-

50. Het waren deze prenten die Goltzius verwerkte in zijn Rust op de vlucht naar Egypte van 1593. 
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104. Cornelis Cort naar Federico Barocci, Heilige familie, 1577, gravure, British Museum, Londen. 

 

voorstellingen waarin Barocci het portret van zijn echtgenote zou hebben gebruikt. Van 

Aegidius Sadeler werd de Graflegging naar Barocci vermeld (afb. 105).1293 De vermelding 

van een prent was vaak aanleiding om een voorstelling niet verder te bespreken, maar van dat 

stramien week Van Mander hier af. Omdat prenten hier plaatsvervangend als autonome 

kunstwerken werden benaderd, zou hij hier wel een toelichting op de voorstelling geven. In de 

Graflegging was het de goede ordonnantie, maar vooral de weergave van affecten die onder 

de aandacht werd gebracht. Het gelaten, vriendelijke gezicht van de dode Christus vormde een 

contrast met de jeugdige kracht en inspanning waarmee de jonge apostel Johannes de lijkwade 

omhoog sjorde: “… en Ioannes, welcken eenen linnen doeck ghevat hebbende, de beenen 

dragende, bewijst op een goede manier van dragen een ghewelt en cracht, die in den jongen 

luyden gemeenlijck is.” Daarnaast was er het smartelijk lijden van de maagd Maria dat zo  

                                                 
1293 Van Mander 1604, 186v41-187r03; Hollstein 1949-2010, dl. 21, nr. 55, p. 19; Bury 2001, pp. 108-109, nr. 

68. Het signatuur van de prent suggereert dat ook prenten van Barocci bij Sadeler bekend waren. Hetzelfde 

terugvallende schrift als waar Barocci zijn eigen prenten mee signeerde, werd hier gebruikt voor het opschrift 

“Federicus Barotijas Inventor Urbinas.” 



 - 381 - 

 

105. Aegidius Sadeler naar Federico Barocci, Graflegging, 1595, gravure, British Museum, Londen. 

 

natuurlijk was uitgedrukt, een “… hertlijcke droefheyt, met een onmachticheyt oft swijmen 

…”, terwijl ook de andere vrouwen in grote rouw waren gedompeld.1294 Federico Barocci’s 

eigenhandige prenten die ter sprake kwamen, waren een Maria met kind in Gloria en een 

Heilige Franciscus in extase (afb. 106).1295 Het waren dit soort prenten waarover Van Mander 

                                                 
1294 Van Mander 1604, 186v42-187r03. 
1295 Van Mander 1604, 187r04-07; Bartsch 34, nr. 2 en 3; Noë meende dat Van Mander  met de tweede 

eigenhandige prent doelde op Il Perdono of de Heilige Franciscus in extase en Christus in gloria, geflankeerd 

door Maria en de heilige Paulus ((Bartsch 34, nr. 4). Il Perdono is echter een groot formaat prent (536 x 322 mm), 

twee maal zo groot als de andere prent van de Heilige Franciscus in extase (230 x 150 mm). Hoewel niet zeker is 

welke prent Van Mander voor ogen had, doet het relatief grote formaat van de Perdono weinig recht Van Manders 

woorden, namelijk dat het een wonder was dat in zo iets kleins zoveel kwaliteit te zien was. Daarnaast is het 

waarschijnlijk dat Van Mander ook de andere onderdelen van die voorstelling, de hemelse verschijning van 
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opmerkte dat het een wonder was dat men in “… soo cleen dingen so grooten aerdt en 

welstandt siet …”.1296 Hij stelde expliciet dat al deze voorbeelden in de Nederlanden konden 

getuigen van de kwaliteiten van de schilder:  

 

“Dese en dergelijcke dinghen, die wy hier te sien comen, getuygen ons hier te lande, wat 

een besonder uytnemende licht en vercieringe in onse Const, in den Italischen Appenninen 

gheberghten hem onthoudt, en zijn wesen heeft.”1297 

 

De kwaliteit die Van Mander in het bijzonder aan de prenten afleesbaar vond, was de manier 

waarop Barocci draperie schilderde. Het was daar dat diens vloeiende en verdreven 

verfbehandeling zichtbaar werd. Zelfs de uiteinden van stoffen werden niet bot afgesneden, 

maar versmolten met de grond waarop ze lagen:   

 

“Hy is altijts in zijn schilderen seer vloeyende gheweest, zijn dinghen soo aerdich 

verdrijvende, dat hy de boorden der Lakenen op den gront liggende oock niet 

onverdreven liet, tot een stuck weeghs in den grondt, niet moghende lijden dat yet 

soo cantigh soude wesen afgesneden.”1298 

 

Zonder het gebruik van kleur te kunnen bespreken, wist hij aan prenten naar en van Barocci 

een beschrijving te ontlokken die recht deed aan diens schilderkunst. Het ging daarbij niet 

over de keuze van kleur, maar wel over de manier waarop de kleur was opgebracht: namelijk 

vloeiend en verdreven, zonder harde “… cantighe …“ overgangen tussen lichte en donkere 

partijen en zonder harde contouren. Het is goed mogelijk dat Goltzius hem hierin soufleerde. 

Hij voorzag Van Mander niet van informatie over specifieke schilderijen van Barocci, maar 

dat Goltzius het werk van Federico Barocci waarschijnlijk in Italië zag, het waardeerde en 

emuleerde is in ieder geval duidelijk uit één van de zogenaamde “Meesterstukken”, een 

Heilige familie met Johannes de Doper. Ook voor diens latere onderzoekingen naar het 

werken in kleur zou Barocci een voorbeeld voor Goltzius kunnen zijn gebleven (afb. 107).1299 

Hoezeer die manier van weergeven van draperieën tot de belangrijke leerzame deelen van 

Barocci behoorden, bleek verderop nogmaals. Aan het einde van het leven werd zijn 

weergave van draperieën in verband gebracht met het werken naar het leven. Deels in  

                                                                                                                                                         
Christus, Maria en Petrus, die ruim de helft van de prent in beslag neem, beschreven zou hebben; Noë 1954, p. 269; 

vgl. voor de eigenhandige grafiek van Barocci, Bury 2001, pp. 81-83, nrs. 44-45. 
1296 Van Mander 1604, 187r04-05. 
1297 Van Mander 1604, 187r07-10. 
1298 Van Mander 1604, 186v35-39. 
1299 New Hollstein (Hendrick Goltzius) 2012, dl. 1, nr. 13, pp. 21, 28. 
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106. Federico Barocci, De heilige Franciscus in extase, ca. 1581, ets, gravure met stippelwerk en droge naald, 

Rijksmuseum, Amsterdam. 

 

dezelfde bewoordingen verklaarde Van Mander nu dat Federico Barocci zijn draperieën 

inventief, verstandig en vloeiend had uitgevoerd door goed naar het leven te kijken. Daardoor 

waren ze vlak, zonder al teveel kreukels en vouwen: 

 

“Hy is altijt seer vloeyende en geestich in zijn Lakenen gheweest/ vlack/ en niet 

onverstandich/ noch confuys in vouwen en kreucken/ gebruyckende met goet opmerckigh 

oordeel veel het leven/ in alle zijn dingen.”1300 

 

Dat het leven zelf belangrijk was voor de weergave van draperie, was ook in de Grondt 

besproken. Het deel had daar een eigen hoofdstuk gekregen. Vooral draperie die als losse 

kleding in verschillende materialen en op uiteenlopende manieren het naakte menselijk 

lichaam bedekten, was het onderwerp.1301 Door de goede weergave ervan werd welstand in 

                                                 
1300 Van Mander 1604, 187r07-13. 
1301 Van Mander 1604, 42v3a-43r7e; 43r9a-43v14h.; Miedema 1973, dl. 2, pp. 570-571. Van de Wetering wees 

erop dat die aandacht in overeenstemming was met haar picturale functie en met die van het menselijk lichaam 

in de schilderkunst van de zestiende eeuw. Van Mander week hierin sterk af van bijvoorbeeld Samuel van 
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een schilderij bereikt.1302 Italianen hadden in het deel veel vooruitgang geboekt, maar Van 

Mander wees er graag op dat ze hulp hadden van de prenten van Dürer en Lucas van Leyden. 

 

 

107. Hendrick Goltzius, Heilige familie met Johannes de Doper, 1593, gravure, Rijksmuseum, Amsterdam. 

 

Die voorbeelden hadden ze meer gebruikt dan men zou verwachten, maar door het slim 

aanbrengen van kleine veranderingen werd dat niet opgemerkt.1303 Met name Lucas van 

Leyden was met zijn “…vloeyend' Laken …” een voorbeeld voor moderne schilders. Van 

Mander raadde aan zijn werk veel te gebruiken. Ook dat viel onder het werken naar het leven, 

maar het was anders dan eerder in Barocci’s leven ter sprake kwam. Hier ging het om het 

                                                                                                                                                         
Hoogstraten, die juist aandacht had voor het kostuum in zijn diverse verschijningsvormen; Van de Wetering 

2011, p. 98. 
1302 Van Mander 1604, 42r1a-42v2h, en marginale noot: “Het Laken, een uytneme[n]de deel, tot welstandt 

dienende.” 
1303 Van Mander 1604, 43v15a-16h. 
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gebruik maken van modellen als tekeningen en prenten tegenover het werken naar een levend 

model, zoals Van Mander meende dat Barocci deed.1304 Het was belangrijk om plooien niet al 

te veel te kreuken.1305 Ook wat dat betreft waren de draperieën van Lucas van Leyden heel 

fraai, de vouwen van de stof goed aangegeven: “Wie mocht daer vloeyende meer soetheyt 

oosen?” Ook hier werd aangeraden de vloeiend vallende stoffen niet teveel te kreuken en ze 

ook lang te houden zodat de zomen aardig vielen, zonder al te hoekige overgangen.1306 Voor 

andere manieren om plooival uit te beelden stapte Van Mander over naar Italiaanse 

voorbeelden.  Het waren Venetiaanse schilders zoals met name Paolo Veronese die werden 

geprezen voor hun weergave van glanzende, zijden stoffen, waarbij hooglichten op de plooi 

echt naar voren leken te komen.1307 Voor satijnen stoffen noteerde hij overigens geen beter 

voorbeeld te kennen dan de werkelijkheid.1308 Ook naar Rafael en Michelangelo werd 

verwezen, al waarschuwde hij wel voor de minder succesvolle plooival in sommige van 

Michelangelo’s sculpturen. Bijvoorbeeld in de schoot van de Mozes waren teveel plooien in 

sterk contrast weergegeven, juist in het helderst verlichte deel van een uitspringende partij 

(afb. 108).1309 Het werk van Titiaan was wat dat aanging een veiliger keuze, afgaande op Van 

Manders waardering voor de natuurlijkheid waarmee met name plooival in diens werk was 

weergegeven en waarvoor naar houtsneden van Titiaan werd verwezen.1310 Tussen al die 

Italiaanse voorbeelden gold vooral Barocci als interessant. Zijn draperieën verdienden de 

kroon voor hun aard en schoonheid, maar vooral voor de mooie en weloverwogen 

plooival.1311 Dat werken naar het leven werd schilders aangeraden, maar in combinatie met 

het kijken naar grafiek. Wat dat betreft bood het leven van Federico Barocci genoeg 

aanknopingspunten voor het perfectioneren van dit deel der Consten. Van Mander sloot het 

leven af met de opmerking dat hij de leeftijd van Barocci niet kende. Ongeacht de geringe 

hoeveelheid biografische informatie hoopte hij met zijn tekst de roem levend te houden van 

deze kunstenaar die zijn plaats tussen de beste Italiaanse schilders verdiende.1312 

                                                 
1304 Van Mander 1604, 43r7f-8h en marginale noten: “Exempel, van Lucas van Leyden lake[n]”; “Verscheyden 

aerdt van Lakenen, na het leven.”; “Laken geestiger, als loof oft hayr.” 
1305 Van Mander 1604, 43v13b-14h en marginale noten: “Confusie der ploye[n] mijden.”; “Exempel, Aldegraef 

te overvloedigh in kroken. Albert Durer Exempel, van vlack laken.” 
1306 Van Mander 1604, 43v16a-17h en marginale noten: “Den Vrouwen vloeyende Laken”; “De canten aerdich te 

swieren. Schaerdighe uythoecken mijden.”  
1307 Van Mander 1604, 43v18a-44r19a; ook 43v:  “Exempel, Venetiae[n]sche Schilders in schoon sijdekens en 

weerschijnsels of mengselen.” 
1308 Van Mander 1604, 44r23a-h; Miedema 1973, dl. 2, p. 242. 
1309 Van Mander, 1604, 44r24a-25c. 
1310 Van Mander 1604, 44v25d-h en marginale noot: “Titiani houtsprinten tot Exempelen”; Miedema 1973, dl. 1, 

p. 245. 
1311 Van Mander 1604, 44v26a-h. 
1312 Van Mander 1604, 187r13-16. 
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108. Hendrick Goltzius naar Michelangelo, Mozes, 1591, zwart krijt gehoogd met loodwit op grijs papier, 

Teylers Musuem, Haarlem. 

 

Kleur en prent 

Met Palma il Giovane werd de laatste Venetiaanse schilder besproken. Het feit dat hij nog in 

leven was gaf de doorslag om hem niet bij de andere Venetiaanse en Noord-Italiaanse 

schilders te behandelen. Van Mander wist dat hij in 1548 was geboren en nog altijd aan het 

werk was.1313 In de Vite kwam de schilder niet voor, maar daar was wel de vader van de 

schilder behandeld. Palma Vecchio deelde daar een leven met Lorenzo Lotto. In zijn tekst zou 

Van Mander de passages over Lotto schrappen, terwijl Palma Vecchio de kern zou leveren 

voor het leven van Palma Giovane. Passages over die jongere schilder werden ervoor en 

erachter geplaatst volgens een soort sandwich-methode die Vasari vaak had toegepast. De 

opening van het leven bevatte een kort betoog over de regionale diversiteit van Italië. Net als 

elders zou Van Mander die regionaliteit schematischer weergeven. Hij vatte hier in feite 

samen wat hij eerder talloze malen had uitgedragen: Florence was de wieg van de 

                                                 
1313 Van Mander 1604, 187r24-25; 187v30-32. 
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schilderkunst van de laatste eeuwen, Rome was de leerschool waar ze verder was 

opgeklommen en qua tijdspanne had geen enkele stad over zo’n lange periode zoveel 

uitstekende schilders voortgebracht die het gebruik van kleur zo goed beheersten. De 

overgang naar Palma Giovane was gemakkelijk gemaakt, het wel verwen was ook bij hem in 

goede handen.1314  Van Mander stapte direct over naar een typering van de schilderkunstige 

kwaliteit van zijn werk. Het was diens verfbehandeling of  “… handelen met der verwen …” 

op een “… aerdige vloeyende, gloeyende, en vroylijcke maniere …” die hij wilde 

bespreken.1315 Weer stond hij daarbij voor het probleem dat hij weinig schilderijen op hun 

Italiaanse locatie kon noemen, zoals hij de lezer ook eerlijk meldde.1316 Nu kon hij echter wel 

verwijzen naar een werk dat zich dichter bij huis bevond. Van Mander vermeldde een groot 

schilderij van Mercurius werpt de twistappel naar Venus, Juno en Pallas Athena dat zich in 

Amsterdam bevond bij de “… constliefdighen …” Hendrick van Os (afb. 109).1317  

 

 

109. Palma Giovane, Mercurius werpt de twistappel naar Venus, Juno en Pallas Athena, bruine inkt op papier, 

Grafische Sammlung, München. 

 

                                                 
1314 Van Mander 1604, 187r18-25. 
1315 Cursivering SGW. 
1316 Van Mander 1604, 187r37-39. 
1317 Een voorstudie voor deze compositie bevindt zich in de Staatliche Graphische Sammlung, München; Cohen-

Willner 1999. Over Hendrick van Os als kunstliefhebber in het Schilder-boeck, Bok 1993-1994. 
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Het werk werd gepresenteerd als een voorbeeld van het “… coloreren, oft handelen met der 

verwen …” van deze schilder. Hij beschreef de voorstelling vrij uitvoerig, waarbij de 

plaatsing en houding van de figuren redelijk gedetailleerd werd aangegeven: 

 

“… daer Venus, Iuno, en Pallas by een sitten aen Tafel, en de nijdige Tweedracht den twist-

appel hen toegeworpen heeft, en henen vlieght. Hier by zijn noch meer personagien, als 

eenen half naeckten Schencker, Kinderkens, en ander dinghen. Maer bysonder is seer 

gracelijck de Venus, die half wat van achter sit, en keert haer seer aerdich nae haren Cupido 

die haer yet schijnt heymelijck in d'oor te seggen, de tronie der Venus, bille, knie, en alles 

zijn seer wel, en op een hervaren manier van wercken ghedaen: Summa, is een stuck dat 

seer ghepresen wort, ghelijck het wel weerdich is.”1318 

 

Of Van Mander het schilderij zelf in die collectie zag, blijkt niet direkt uit de tekst. Wellicht 

moest hij hier weer vertrouwen op de waarnemingen van Goltzius, waarop mogelijk de 

woordkeuze voor Palma’s “…aerdige vloeyende, gloeyende, en vroylijcke maniere …” 

wijst.1319 Van Mander suggereerde ook dat er bovendien nog meer goed werk van Palma 

Giovane in Amsterdam te zien was. Indien dat inderdaad het geval was, dan had hij daarover 

geen uitvoeriger verslag ontvangen, want hij stapte meteen over op de vermelding van twee 

prenten.1320 Hij noemde de Heilige Hieronymus die Goltzius naar een tekening van Palma 

vervaardigde en die hij had opgedragen aan de befaamde Venetiaanse beeldhouwer 

Alessandro Vittoria (afb. 110) en een Martelaarschap van de heilige Sebastiaan door 

Aegidius Sadeler (afb. 111).1321 Voor beide prenten benoemde Van Mander slechts de 

voornaamste deelen die erin te zien waren: de Hieronymus was in een mooie beweging 

neergezet en bij de Sebastiaan was het de schoonheid en de goede houding van de figuur die 

hij aanprees.1322 Die laatste prent bood waarschijnlijk het model voor een prent die Jacob 

Matham tussen ca. 1600-1610 vervaardigde van de Heilige Sebastiaan.1323 Deze prent werd 

overigens opgedragen aan de handelaar en kunstliefhebber Hendrick van Os, die dit gebaar als 

eigenaar van een schilderij van Palma Giovane zeker gewaardeerd zal hebben (afb. 112). 

                                                 
1318 Van Mander 1604, 187r25-36. 
1319 Waar het door Goltzius waargenomen schilderij van Corregio beschreven werd, was van een vergelijkbaar 

vocabulair sprake. Goltzius ontmoette Palma Giovane in Italië en tekende zijn portret; Amsterdam - New York – 

Toledo 2003-2004, pp. 154-155 
1320 Van Mander 1604, 187r36-37. 
1321 New Hollstein (Goltzius) 2012, dl. 2, nr. 330, pp. 284-287; Hollstein 1949-2010, nr. 96, p. 28. 
1322 Van Mander 1604, 187r39-42. 
1323 New Hollstein (Matham) 2007, nr. 115, pp. 236-237. 
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110. Hendrick Goltzius naar Palma Giovane, Heilige Hieronymus, 1596, gravure, Rijksmuseum, Amsterdam. 

 

Daarmee was de bespreking van Palma Giovane nagenoeg afgerond. Dat Van Mander met die 

geringe hoeveelheid gegevens toch een leven op naam van deze kunstenaar wilde stellen, is 

veelzeggend. Palma was de enige nog levende Venetiaanse schilder die hij kon opnemen, 

bovendien was zijn werk in Amsterdam aanwezig. Dat zo het wel verwen in Nederland zelf te 

zien was en een vooraanstaand kunstliefhebber en koopman het schilderij wilde bezitten, 

maakte het opnemen van Palma meer dan de moeite waard. De geringe hoeveelheid 

informatie was nauwelijks genoeg geweest voor een eigen biografie. Gelukkig kon Van 

Mander het leven meer vlees aan de botten geven door gegevens over de oude Palma aan de 

tekst toe te voegen. Van Mander wijzigde de volgorde waarin hij diens werk besprak en 

behandelde eerst zeer uitvoerig de opdracht voor de Scuola di San Marco. Hij wist daar aan 

toe te voegen dat het werk in olie was uitgevoerd. Voor het overige verliet hij zich op Vasari’s 
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bespreking van het werk voor de Sala Capitolare van de Scuola, de Translatio van het 

lichaam van de heilige Marcus naar Venetië. De levendige beschrijving deed recht aan de 

uitbeelding van affecten, van het stormweer op zee en de natuurlijke uitbeelding van de 

 

 

111. Aegidius Sadeler naar Palma Giovane, Martelaarschap van de heilige Sebastiaan, ca. 1580-1602, gravure, 

Rijksmuseum, Amsterdam. 

 

natuurkrachten.1324 Pas daarna kwamen de opdrachten voor het klooster van Sant’Elena in het 

Lido en voor de Santa Maria Formosa aan bod, waarbij Van Mander de tekst indikte, maar de 

deelen die erin te zien waren wel vermeldde.1325 Een ander werk dat hij kon bespreken bevond 

zich ook in de Nederlanden. Hij zag het boven de deur van de voornaamste kamer in het huis 

van Daniël van der Meulen in Leiden: 

 

“My ghedenckt te Leyden te hebben gesien, ten huyse van eenen van der Muelen, boven 

t'portael in de Camer, een Vrouwen tronie, met hals en borsten naeckt, t'welck heerlijck en 

                                                 
1324 Van Mander 1604, 187r42-187v10; vgl. Vasari 1568, II, p. 240, r. 19-44. 
1325 Van Mander 1604, 187v10-17; vgl. Vasari 1568, II, p. 240, r. 04-13. 
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wonder wel uyt der handt stondt, doch va[n] by scheen met weynich arbeydt, en met niet te 

groote handelinghe ghedaen te wesen.”1326 

 

 

112. Jacob Matham, Heilige Sebastiaan, ca. 1600-1610, Rijksmuseum, Amsterdam. 

 

Dat hij nu wel expliciet meldde het werk daar zelf te hebben gezien, doet vermoeden dat dit 

voor de Palma Giovane bij Hendrick van Os dus niet het geval was. Hoe hij toegang tot het 

huis van Daniël van der Meulen op het Rapenburg in Leiden verkreeg, maakte Karel van 

Mander niet duidelijk. Het is niet onmogelijk dat hierbij zijn Leidse rederijkersconnecties van 

belang waren en dat de Leidse Bartholomeus Ferreris de opdracht van de Italiaanse Levens 

mogelijk aan die bemiddeling te danken had. Vervolgens noemde Van Mander op basis van 

de Vite nog een zelfportret dat in Venetië werd getoond met Hemelvaart en dat niet onderdeed 

voor Michelangelo en Leonardo.1327 De vermelding van het overlijden van Palma Vecchio op 

                                                 
1326 Van Mander 1604, 187v17-21. 
1327 Van Mander 1604, 187v21-26; Vasari 1568, II, pp. 240, r. 45 – 242, r. 11.  
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achtenveertigjarige leeftijd, bood daarna de overgang om terug te keren naar de jonge Palma 

die nog werkzaam was in zijn vaderstad Venetië.1328 

 Bij het afsluiten van het leven van Palma Giovane stelde Van Mander onomwonden 

graag meer schilders uit Venetië en Noord-Italië (Lombardije) te hebben besproken, een 

opmerking die nog maar eens zijn interesse voor schilderkunst uit die regio onderstreepte. Bij 

ontstentenis aan die gegevens zou hij echter nog één maal terugkeren naar Rome om daarna, 

zo kondigde hij aan, over te gaan tot de bespreking van zijn vakbroeders in de Nederlanden. 

In Rome vond Van Mander een heel aantal vindingrijke en ijverige schilders bijeen waarmee 

hij de geschiedenis van de Italiaanse schilders zou afsluiten.1329 De overstap naar het volgende 

leven, gewijd aan Giuseppe Cesari, was daarmee afdoende verklaard. Zoals zal blijken was 

dat leven van Cesari in meerdere opzichten uitzonderlijk, maar op één belangrijk punt sloot 

het naadloos bij eerdere levens aan. Het leven van Cesari was een lange en ideale mix aan 

leerzame voorbeelden. Die voorbeelden hadden daar betrekking op het gedrag van de 

kunstenaar. Ze toonden hoe talent, ijver, leergierigheid en hard werken in nauwe samenhang 

met opdrachtverlening en artistieke rivaliteit, de schilder en uiteindelijk de schilderkunst als 

geheel tot grote hoogte konden opstuwen. 

 

Artistieke rivaliteit, opdrachtverlening, de status van schilder en schilderkunst 

De wijze waarop artistieke rivaliteit werd voortgestuwd door opdrachtverlening was in de 

gehele Italiaanse Levens aan de orde gekomen. Nadat hij in eerste instantie vooral positieve 

voorbeelden opnam, werd duidelijk dat Van Mander geleidelijk aan ruimte bood aan 

geselecteerde negatieve voorbeelden van ongewenst gedrag, gebrekkige artisticiteit en van 

een soms vernietigende artistieke rivaliteit als reactie op opdrachtverlening. Hij had dergelijke 

negatieve voorbeelden door middel van marginale noten en nieuwe inleidingen nadrukkelijker 

in de tekst geïncorporeerd zoals bij Jacopo Pontormo, Francesco Salviati en Daniele da 

Volterra. Tegelijkertijd bevatte het leven van Bandinelli een veelheid aan waarschuwende 

voorbeelden van de vernietigende effecten van een te extreme artistieke rivaliteit. Duidelijk 

was ook dat zowel de positieve als de negatieve voorbeelden de aandacht vestigden op de rol 

van opdrachtgevers als aanjager van de kunsten, terwijl Van Mander in dat verband met name 

het functioneren van pausen nadrukkelijk aan de orde stelde. De manier waarop kunstenaars 

met elkaar wedijverden bleef ook in het laatste deel van de tekst van belang. Voor jonge 

kunstenaars was het noodzakelijk dat het wedijveren op een stimulerende en geschikte manier 

                                                 
1328 Van Mander 1604, 187v30-32. 
1329 Van Mander 1604, 187v32-40. 
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geschiedde, zonder nijd en afgunst. Dat laatste zou de verdere ontwikkeling van een schilder 

ernstig schaden omdat het, zoals in het leven van Federico Zuccaro werd gesteld, “…de 

Ieucht verhindert, als voor t'hooft gheslagen, in den gheest vercoelt, en vertraeght in de studie, 

schroemende yet te bestaen, oft aen te vanghen.”1330 Stevige artistieke rivaliteit was niet 

alleen voorbehouden aan Romeinse opdrachtsituaties, ook in Venetië konden de gemoederen 

hoog oplopen. In dat verband werd duidelijk dat een competitief ingesteld schilder er baat bij 

had om een tegenstrever te hebben in de kunst. Voor veel kunstenaars was Titiaan een 

belangrijk voorbeeld. Dat gold voor Giovanni Antonio Licinio da Pordenone II, volgens 

Vasari net als Titiaan een leerling van Giorgione.1331 Van Mander had beschreven hoe 

Pordenone vanwege de rivaliteit met Titiaan werd aangezet tot hard werken. Het was de “… 

prickelinghe der eergiericheyt tusschen beyden …” geweest, die maakte dat hij zichzelf in 

zijn werk tot het uiterste dreef in een poging zijn tegenstrever te overtreffen. Zijn werk was 

daardoor onsterfelijk geworden, al had het geleid tot een vreemde, andere manier van 

schilderen.1332 Bij Pordenone was ook gebleken dat artistieke wedijver niet alleen door 

schilders werd gevoeld, maar soms ook bewust de inzet was van opdrachtsituaties. Pordenone 

werd voor een opdracht nadrukkelijk aangespoord Titiaan te overtreffen. De algemene opinie 

was dat Pordenone daarbij uiteindelijk als de betere schilder uit de bus kwam, maar Van 

Mander nam graag op dat dit alleen uit nijd werd beweerd.1333 Dezelfde geschiedenis bracht 

hij ook in het leven van Titiaan ter sprake en ook daar maakte hij duidelijk dat die schilder 

niet overtroffen werd.1334 Duidelijk was tevens dat niet iedere schilder de aanwezigheid van 

een geduchte concurrent zoals Titiaan wist te waarderen. Perino del Vaga vond eerder dat de 

nabijheid van het werk van Michelangelo al genoeg uitdaging bood. Hij was niet bezorgd dat 

Titiaan hem zou overtreffen in werken in fresco, maar toch had hij geen rust voordat die 

schilder weer uit Rome was vertrokken.1335 Ook voor Giorgione was de nabijheid van zijn 

voormalige leerling bijzonder confronterend. Het werk van de jonge Titiaan werd in 

                                                 
1330 Van Mander 1606, 185v21-26. Die uitleg volgde op de bespreking van Taddeo’s inmenging in het werk van 

de jonge Federico aan de façade bij de Sant’Eustachio, volgens Van Mander “…van verwen een seer goet 

werck.” Hier werd het moment beschreven dat de jonge schilder de kritiek van zijn oudere broer en leermeester 

niet meer tollereerde. De uitkomst was dat Taddeo alleen mocht verbeteren wat er aan de kartons mankeerde, 

maar het uiteindelijke werk niet meer zou aanraken; Van Mander 1604, 185v02-17; Vasari 1568, III, p. 693, r. 

13-32. 
1331 Van Mander 1604, 127v: “Den naertrachtigen Constenaer is nut te hebben een tegenghenoot in de Const.” 
1332 Van Mander 1604, 127v40-42. 
1333 Van Mander 1604, 128r06-08; Vasari 1568, II, p, 187, r. 37-40. 
1334 Van Mander 1604, 176r04-07. 
1335 Van Mander 1604, 142r16-22. 
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verschillende gevallen aangezien voor een verbeterde versie van de schilderkunst van 

Giorgione. Dit tot woede van die schilder, die daarop ieder contact met hem verbrak.1336 

Uit vele voorbeelden kwam Titiaan naar voren als een dominante aanwezigheid in 

Venetië. Hij werd verkozen tot de beste schilder en ontving een jaarlijkse toelage van 

driehonderd kronen.1337 Paus, keizer, kardinalen en vorsten als de hertog van Mantua 

zouden zijn werk naar waarde schatten en hem vorstelijk belonen, hetgeen de schilder 

niet alleen veel geld maar vooral ook status opleverde.1338 Eerder was duidelijk hoe Van 

Mander nadrukkelijker dan Vasari de grootsheid van Titiaan had willen aanzetten. Aan 

het einde van de Italiaanse Levens kwam dit tot zijn recht, nu Titiaan op tal van plaatsen 

het inspirerende voorbeeld bleek waaraan andere schilders zich moesten meten. In het 

leven van Tintoretto behoorde niet alleen Titiaan, maar ook Veronese tot diens 

belangrijkste uitdagers. Ze werkten gezamenlijk in de Sala del Gran Consiglio van het 

Dogenpaleis en indien Tintoretto zijn concurrenten niet kon overtreffen, dan zou hij 

tenminste alles op alles zetten om ze te evenaren.1339 Tintoretto werkte tevens in de 

sacristie van de San Sebastiano te Venetië “… om trotsen Paulo Veronese, die hier oock 

veel schilderije dede …”.1340 Daarnaast schreef Van Mander ook uitvoerig over de 

manier waarop diverse schilders met elkaar wedijverden om een opdracht voor de 

Scuola di San Rocco te bemachtigen. Tekenend voor de competitieve sfeer was dat de 

Scuola aan verschillende kunstenaars, waaronder Tintoretto, Veronese en Federico 

Zuccaro, gevraagd had een ontwerp te vervaardigen. Van Mander interesseerde zich 

voor de onorthodoxe wijze waarop Tintoretto de opdracht naar zich toe wist te halen en 

legde uit dat het werk naar de beste kunstenaar zou gaan.1341 Op zijn beurt werd ook 

Tintoretto in de afsluiting van zijn leven beschreven als een aansprekend voorbeeld. Zijn 

werk vormde voor schilders een aansporing en het had “… menigh Schilders gheest 

ghewackert …” om zich ook toe te leggen op het inventeren, ordineren en het “… stout 

handelen met den verwen.”1342 Ook bij Veronese kwam het Venetiaanse artistieke toneel 

als zeer competitief naar voren. Van Mander nam alle ruimte om in navolging van 

                                                 
1336 Van Mander 1604, 174v44-175r01. 
1337 Van Mander 1604, 175r18-24 en de marginale noot: “Venetianen geven den beste[n] Schilder va[n] hun 

Stadt Iaerlijcx dry hondert Croonen.” 
1338 Van Mander 1604, 176r05-07; marginale noot: “De Keyser schonck Tiziano twee duysent Croonen, voor een 

stuck schilderije.”; 176r13-18; 176r42-45; 176v24-32 en marginale noot: “Tiziano van den Keyser grootlijck 

begaeft, en Ridder gemaeckt.” 
1339 Van Mander 1604, 178r22-27. 
1340 Van Mander 1604, 178v14-15. 
1341 Van Mander 1604, 178v39-179r11. 
1342 Van Mander 1604, 179r16-19. 
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Vasari te beschrijven hoe Veronese in verband met de decoratie van de Libreria 

Marciana werd verkozen als beste schilder. Hij ontving daarom naast de gewone 

betaling, voor de opdracht een ereteken en beloning die vooraf in het verschiet waren 

gesteld: 

 

“En de voorsz. Heeren, gelijckse hier in de beste Schilders gebruyckten, die doe te Venetien 

waren, beloofden den bestdoender boven hun betalinge, een heerlijcke vereeringhe, en 

verdeelden dese de percken en Historien. Het werck ghedaen wesende, nae dat de 

Schilderijen van elcken wel met opmerck gesien, en gheoordeelt met verstandt waren, soo 

worde Paulo om den hals ghehanghen een gouden keten, als die boven alle ander hem wel 

gedragen hadde. Het stuck, daer hy den prijs mede vercreegh en de verwinninge, was, daer 

in geschildert is Musica.” 

 

Het winnende stuk zou Van Mander heel uitvoering beschrijven en van betekenis 

voorzien.1343 In de nieuwe opening van het leven van Paulo Veronese was een 

competitieve benadering van de schilderkunst terug te vinden, namelijk waar 

Lombardije en Venetië werden voorgesteld als overwinnaars op het terrein van het wel 

verwen.1344 Indirekt werd daarmee duidelijk dat het statusbevorderend kon zijn indien 

men zich toelegde op het deel der Consten dat men goed beheerste. 

Zijn wens vooral de nadruk te leggen op positieve voorbeelden van artistieke rivaliteit, 

bleek ook uit de manier waarop Van Mander weer selectief met Vasari’s tekst omging. Nadat 

Federico Zuccaro werkzaam was geweest voor paus Pius IV werd hij naar Venetië ontboden. 

Hij werkte voor de patriarch van Aquileia, Giovanni Grimani en vervaardigde voorstellingen 

in fresco en olie voor diens kapel in de San Francesco della Vigna.1345 Federico zou ook 

meedingen naar andere opdrachten, maar Van Mander besloot niet te noemen dat zich 

daaronder ook een grote opdracht voor de Sala del Gran Consiglio van het Venetiaanse 

dogenpaleis bevond. Volgens Vasari werd die opdracht uiteindelijk aan niemand gegund, 

vanwege de te grote rivaliteit onder de schilders. Buiten het feit dat hier dus geen werk te 

bespreken viel, was een dergelijk negatief voorbeeld over artistieke rivaliteit naar aandacht 

van opdrachtverlening in Van Manders betoog niet functioneel. Het voorbeeld werd door hem 

geweerd, ook al was het feit dat Federico in verband kon worden gebracht met een 

prestigieuze opdracht voor het dogenpaleis op zichzelf statusverhogend en ook betekende het 

                                                 
1343 Van Mander 1604, 179v21-37. 
1344 Van Mander 1604, 179r22-25. 
1345 Van Mander 1604, 185v29-32. 
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het niet opnemen dat het verslag van Federico’s verblijf in Venetië werd bekort.1346 Eerder 

had Van Mander sporadisch wel enkele voorbeelden opgenomen van de soms kwalijke 

uitwassen van artistieke rivaliteit. Beroemd was de geschiedenis van Torrigiano die uit woede 

en afgunst de neus van Michelangelo brak, een episode waaraan hij zelf verklarend 

toevoegde: “… en gelijck nijdicheyt de schaduw' is der blinckender deucht, vermeerderde 

neffens zijne vermaertheyt oock de scheelooghsche nijdicheyt …”.1347 Van Mander beschreef 

ook hoe Bandinelli werd verteerd door jaloezie en beelden van Michelangelo stuk sloeg.1348 In 

het leven van Michelangelo vertelde hij hoe Bramante uit maeghschap van Raphael poogde 

de paus tegen Michelangelo op te zetten. De steigers die Bramante liet bouwen voor de 

decoratie van de Sixtijnse kapel waren wankel en Van Mander noteerde daar zelf bij dat dit 

opzettelijk “ … (t'schijnt wel al willens) …” leek te zijn. Michelangelo moest de steigers zelf 

opnieuw laten bouwen, voordat hij veilig kon werken.1349 

De angst voor negatieve uitwassen van artistieke rivaliteit kwam ter sprake in het leven 

van Giuseppe Cesari. Van Mander beschreef hoe de vlijtige, jonge schilder van zijn moeder 

het advies kreeg om niet tijdens de lunch door te werken. Dat zou maar de afgunst van zijn 

collega’s oproepen. Hij moest net als de anderen naar de herberg gaan, “… vreesende of hem 

eenich ongheluck mocht door dese benijdinghe ontmoeten.”1350 Toen hij ondanks dat goede 

advies toch weer alleen op het werk was achtergebleven, kwam de paus toevallig op bezoek. 

Hij herkende het talent van de jongen en schonk hem, mede vanwege de bittere armoede van 

zijn familie, een maandelijkse toelage in geld en proviand. Het betekende de doorbraak van de 

jonge schilder, die vanaf dat moment door prestigieuze dienstverbanden, opdrachten en hard 

werken verder opklom.1351 Hoe afgunstige reacties een goede schilder uiteindelijk niet konden 

dwarsbomen, bleek eerder ook in het leven van Michelangelo. Nadat de vermeende sabotage 

van de steigers op niets was uitgelopen en Michelangelo’s plafond van de Sixtijnse kapel 

succesvol was onthuld, slaagde Bramante er niet in de paus over te halen om de decoratie van 

de rest van de kapel aan Rafael te gunnen.1352 In zijn jeugd had Giorgio Vasari ondervonden 

hoe eerzucht, plichtbesef en de wens zich ten opzichte van zijn voorgangers en de andere 

leerjongens te bewijzen, als stimulans konden werken. Van Mander nam veel ruimte om te 

beschrijven hoe ijverig de kunstenaar zich in Rome aan de studie wijdde, waarnaar ook een 

                                                 
1346 Vasari 1568, III, p. 697, r. 23-27. 
1347 Van Mander 1604, 164v12-18 en marginale noot “Torrigiano slaet Michel Agnolo de[n] neus in stucken.” 
1348 Van Mander 1604, 154v111-20 en marginale noot “Baccio benijdende Michel Agnolo, sloegh veel sijn 

dingen aen stucke[n].” 
1349 Van Mander 1604, 167v09-11; vgl. Vasari 1568, III, p. 730, r. 08-44. 
1350 Van Mander 1604, 188v31-32. 
1351 Van Mander 1604, 188v32-45. 
1352 Van Mander 1604, 167v44-168r03. 
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marginale noot verwees: “Prickelinge der trotsende medegesellen, vlijt, en porre[n]de noot, 

vermogen veel by die door Const nae eere trachten.“1353 Tijdens zijn werkzaamheden voor de 

intocht van Karel V in Florence moest Giorgio Vasari echter de afgunst van zijn medewerkers 

weerstaan. De waardering die hij ontving van de opdrachtgever leidde ertoe dat twintig van 

zijn medewerkers tegen hem werden opgezet en hem in de steek lieten: “…door aenporren 

van sommige, op dat Vasari in sulck belangende werck mocht blijven steken.” Vasari nam 

echter nieuwe medewerkers van buiten aan die hem hielpen en hij werkte dag en nacht 

naarstig door “…soeckende alle swaricheyt te voorcomen met den wercke selfs.” Dat dit 

allemaal uiteindelijk gunstig uitpakte, bleek toen de hertog stiekem een kijkje ging nemen op 

het werk. Hij wilde nagaan wat waar was van alle laster die hem over Vasari was verteld. Hij 

zag dat alle klachten ongegrond waren en uit haat en nijd voortkwamen. Daarom zag hij erop 

toe dat Vasari vorstelijk werd beloond.1354 

Dat artistieke rivaliteit kon leiden tot een verhoging van de status van de schilder was op 

veel plaatsen in de Italiaanse Levens beweerd. Explicieter dan Vasari had Van Mander eerder 

al in het leven van Mantegna het belang verwoord van eerzucht en gezonde wedijver met 

andere schilders. In het leven van Perugino werd een stimulerende rivaliteit nadrukkelijk in 

verband gebracht met Rome. In het leven van Francesco Salviati werd betoogd dat in Rome 

zoveel goede schilders waren, dat de paus was geadviseerd niet slechts aan enkele kunstenaars 

opdrachten voor het pauselijk paleis te gunnen, maar liever aan iedere meester een zaal ter 

decoratie toe te wijzen.1355 Tegen het einde van de Italiaanse Levens vormde met name het 

leven van Giuseppe Cesari een actueel, representatief voorbeeld van de manier waarop talent 

en hard werken een schilder in Rome uiteindelijk de hoogste status opleverden. Na zijn 

doorbraak ontving Cesari opdrachten en een dienstverband van kardinalen als Ippolito d’Este, 

Giulio Antonio Santori en waarschijnlijk Alessandro Farnese en werkte hij aan een groeiende 

stroom opdrachten voor belangrijke kerken en kloosters in Rome en Napels.1356 Het mondde 

uit in enkele prestigieuze aanstellingen die duidelijk moesten maken dat de schilder het 

uiterste in zijn vakgebied had bereikt. Op verzoek van de Romeinse senaat decoreerde hij de 

senaatzaal van het palazzo del Campidoglio en nog voordat dit werk voltooid was, werd hij 

                                                 
1353 Van Mander 1604, 181r22-30 en marginale noot; Vasari 1568, III, p. 982, r. 31-42. 
1354 Van Mander 1604, 181v27 - 182r02 en marginale noot: “Ionst baert nijdt.” 
1355 Van Mander 1604, 158v28-32; vgl. Vasari 1568, III, p. 671, r. 08-21. 
1356 Van Mander 1604, 189r09-12 (Ippolito d’Este); 189r21-24 (Giulio Antonio Santori, kardinaal van 

Sanseverino); 189r45-47 (Alessandro Farnese voor de San Lorenzo in Damaso, Rome); 189v05-08 (San Martino 

klooster, Napels); 189v09-11 (Contarelli kapel, San Luigi dei Francesi, Rome); 189v11-13 (Olgiati kapel, Santa 

Prassede); Röttgen 2002. 



 - 398 - 

door de paus ingezet voor de decoratie van de San Giovanni in Laterano.1357 Na twee 

altaarstukken te hebben vervaardigd voor het baptisterium legde hij zich toe op de decoratie 

van het transept van die kerk. Hij vervaardigde ondermeer het enorme fresco van de 

Hemelvaart van Christus en was volgens Van Mander tevens opzichter over alle 

decoratiewerkzaamheden die ter gelegenheid van het jubeljaar 1600 aan de kerk werd 

uitgevoerd (afb. 113). Voor zijn werken had Cesari steeds grote geldelijke beloningen 

ontvangen, die in de tekst ook steeds genoemd werden. Met betrekking tot de opdracht voor 

de San Giovanni in Laterano kwam daar nog wat bij. 

 

 

113. Giuseppe Cesari en medewerkers, Hemelvaart van Christus, 1600, fresco, zuid-transept San Giovanni in 

Laterano, Rome. 

 

Vanwege zijn verdiensten voor de belangrijkste kerk van Rome werd hij geridderd in de orde 

van Sint Pieter. De medaille die Giuseppe Cesari – vanaf dan il Cavalier d’Arpino – bij die 

gelegenheid van de paus ontving werd door Van Mander zo gedetailleerd omschreven, dat ze 

gemakkelijk te identificeren was.1358 Uit handen van de paus zou Cesari ook een kostbaar 

geschenk ontvangen dat hij van de moeder van de koningin van Spanje ontving. Aan de hand 

van nog meer anekdotes werd goed duidelijk dat Cesari vanwege zijn verdiensten in de 

                                                 
1357 Van Mander 1604, 189v13-27. 
1358 Van Mander 1604, 190r04-19; 190r19-22.  
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schilderkunst, op vriendschappelijke voet verkeerde met de paus.1359 Het was de paus die als 

eerste Cesari’s talent had onderkend en het hele leven was doorspekt met voorbeelden die het 

belang van de relatie met opdrachtgevers benadrukten voor de verdere ontwikkeling van een 

talentvol schilder. In die zin liet het leven van Cesari zich vergelijken met dat van 

Michelangelo. Bij Michelangelo was het niet de paus, maar Lorenzo de’ Medici geweest die 

de jonge schilder financieël ondersteunde. Van Mander had onafhankelijk van Vasari graag 

benadrukt dat men daaraan “… de mildicheyt van desen Heere, tot de Const leerlustige Ieught 

…” kon afmeten.1360 De gebeurtenissen die Van Mander in het exemplarische leven van 

Giuseppe Cesari beschreef, wonnen nog aan betekenis door hetgeen er op volgde. Het actuele 

belang van Rome als stimulerend centrum van artisticiteit waarbij schilders in onderlinge 

rivaliteit en door hard werken de schilderkunst vooruit hielpen, werd nergens anders 

evocatiever verwoord dan in het eerste deel van T’leven van noch ander Italiaensche 

Schilders, die teghenwoordigh te Room zijn.  

Dat meest contemporaine leven waarin Karel van Mander enkele schilders besprak die 

rond 1603 in Rome werkzaam waren, werd ingeleid door een betoog van ongeëvenaarde 

lengte en argumentatie. In een verhandeling van haast een pagina zette Van Mander, onder 

verwijzing naar het voorbeeld van Giuseppe Cesari, uiteen hoe artistieke wedijver de motor 

kon zijn onder een voortdurende artistieke ontwikkeling. Het betoog was een inleiding op een 

specifiek leven, maar bevatte tegelijkertijd zulke algemene waarheden dat het dit tevens 

oversteeg. Het kon in die zin worden opgevat als een peroratio, een retorisch slotbetoog 

waarin de schrijver aan het einde van de Italiaanse Levens en met gebruik van affectus, zijn 

gehoor poogde te overtuigen van belangrijke lessen die uit de verzamelde voorbeelden 

geleerd waren.1361 Met grote overredingskracht toonde Van Mander hoe talent, ijver en een 

gezonde artististieke rivaliteit uiteindelijk zouden leiden tot een verhoging van de status van 

de individuele schilder en van de schilderkunst als geheel. Zeer overtuigend was ook hoe hij 

de lezer, zo vlak voor de behandeling van Nederlandse Levens, voorschilderde wat 

kunstenaars in de Nederlanden op dat vlak konden leren van hun Italiaanse vakbroeders. Hij 

signaleerde dat artististieke rivaliteit en economische competitie onder Italiaanse schilders in 

Rome bepalend was voor de artistieke keuzes die ze maakten en voor de manier waarop zij 

zich positioneerden in de markt. Het effect van die opmerking werd vergroot doordat hij daar 

                                                 
1359 Van Mander 1604, 189v40-190r04; 190r22-30. 
1360 Van Mander 1604, 164r45-46; vgl. Vasari 1568, III, pp. 718, r. 31 - 719, r. 31; pp. 719, r. 42- 720, r. 01. 

Diezelfde band met de opdrachtgever werd ook benadrukt doordat Van Mander niet opnam dat Michelangelo’s 

David voor het palazzo Signoria werd geplaatst, terwijl hij verderop liever aangaf dat de David voor het huis van 

de hertog stond; Van Mander 1604, 165v15-16; vgl. Vasari 1568, III, p. 724, r. 19-20. 
1361 Leeman en Braet 1987. 
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de negatieve reactie van Nederlandse schilders in Rome lijnrecht tegenover stelde en zo op 

handige wijze zijn lezers aansprak. Zonder zijn toehoorders in de Nederlanden rechtuit aan te 

vallen, werd hen een spiegel voorgehouden waardoor ze wellicht konden worden aangezet tot 

gewenst gedrag. 

Karel van Mander opende zijn betoog met een negatief voorbeeld. Het kwam wel voor dat 

kunstenaars genoegen namen met eenvoudig werk om in hun onderhoud te voorzien. Ze 

hielden zich bezig met het soort werk waar weinig studie aan te pas kwam en waarin niet naar 

volmaaktheid werd gezocht. Hij legde uit dat dit vooral gebeurde wanneer prinsen, heren en 

andere vooraanstaande personen geen aandacht hadden om te laten bouwen of schilderen. Met 

name in Rome was het effect goed merkbaar wanneer de paus niet geneigd was om 

opdrachten te verlenen. Kardinalen en andere heren volgden dan daarin, zodat Italiaanse 

schilders maar weinig om handen hadden: 

 

“T'gheschiet dat de Oeffenaers onser Consten t'somtijden ghelijck slaperigh geworden, hun 

te vreden houden met een gemeen manier van wercken, die hun tot onderhoudt, en nootdruft 

mach dienen, in't ghene dat hun daeghlijcx meest voor comt te doen, sonder veel hunnen 

geest, oft sinnen te bemoeyen, oft te veronledighen met veel studerens, oft verder nae te 

soecken der Consten volcomenheyt besonder als de Princen, Heeren, en machtighe, hun 

hoofden tot ander dinghen ghewent hebben, als op bouwen, schilderen, oft derghelijcke. 

Bysonder te Room, wanneer den Paus niet constliefdigh en is, niet latende bouwen, en 

schilderen, maer tot ander dinghen gheneyght is, soo volghen hem Cardinalen, en ander 

Heeren, daer in nae, dat d'Italiaensche Schilders weynich te beschicken hebben …”.1362 

 

Nog steeds met betrekking tot Rome, omschreef Van Mander vervolgens hoe de Nederlanders 

in die stad hoe dan ook niet meedongen naar goede opdrachten. Hij deed hen af als 

dranklustige zonen van Bacchus, die zich over het algemeen niet goed wisten te gedragen of 

te kleden. Niet genegen of in staat beter werk zoals bijvoorbeeld in fresco binnen te halen, 

deden ze daarom niets anders dan onbenullige stukjes schilderen op kleine koperplaatjes, 

“…ghelijck den Wever op zijn weeftouw …”. Van Mander sprak laatdunkend van werkjes die 

ze in serie maakten met behulp van doorgeprikte tekeningen, steeds op dezelfde manier. Het 

was het soort handwerk waar niets van werd geleerd. Voor de verkoop van die stukjes waren 

ze voornamelijk afhankelijk van Spanjaarden die Rome aandeden.1363 Indien de Spaanse 

                                                 
1362 Van Mander 1604, 190v07-17. 
1363 In het leven van Pieter Vlerick zou Van Mander beschrijven dat zijn oude leermeester Vlerick kwaad was op 

ene Michiel Gioncquoy die in Rome zijn schilderijtjes met behulp van een pons maakte, ondermeer voor 

Spanjaarden; Van Mander 1604, 252v06-13. 
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handelsvloot niet kwam of als de Spanjaarden niet genoeg geld op zak hadden, dan hadden 

die Nederlandse schilders in Rome het slecht.1364 Niet in staat mee te dingen naar opdrachten, 

werkten deze schilders dus voor de markt. Jacopo Bassano had zijn werk via handelaren op de 

markt afgezet, maar dat was hiermee niet te vergelijken. Bij Basano bood de aanwezigheid 

van die kunstmarkt een grotere artistieke vrijheid. Het waren stukken die in eerste instantie 

voor een opdrachtgever bedoeld waren, maar die in tweede instantie door de schilder werden 

verkocht “… aen ander Cooplieden …”. Bassano werkte ook direkt voor kooplieden, maar die 

werken waren door de lichteffecten daarin zo interessant dat Van Mander ze graag 

beschreef.1365 Dit was dus niet te vergelijken met het eenvoudig handwerk zoals Nederlanders 

in Rome bedreven. Door de hele Italiaanse Levens was zijn afkeer van dergelijk eenvoudig  

handwerk duidelijk. Zijn belangstelling voor opdrachten met meer status had de bewerking 

van de Vite mede bepaald, doordat voorbeelden van eenvoudiger handwerk over het algemeen 

weggelaten of sporadisch werden opgenomen om een contrast te vormen met prestigieuzere 

opdrachten. Ook in het leven van Giuseppe Cesari werd dat contrast gedemonstreerd. Daar 

was het de vader van de schilder die met eenvoudig handwerk genoegen nam en die had 

gemeend dat zijn zoon in zijn voetsporen moest treden. De man werd zelfs bij naam genoemd, 

als “… Muzzio da casa Polidoro, een slecht Schilder wesende ...”.1366 

In het leven van Cesari was het dat negatieve voorbeeld en de tegenwerking van de 

vader, waartegen het correcte gedrag van de talentvolle zoon des te duidelijker afstak. 

Iets dergelijks gebeurde nu ook. Nog steeds in de lange inleiding van het leven van 

andere Italiaensche Schilders die teghenwoordig te Room zijn, liet Van Mander het 

lamlendige gedrag van de Nederlanders in Rome contrasteren met de manier waarop 

Italianen op opdrachtverlening reageerden. Ter amplificatio dienend om het gemoed te 

mobiliseren, betoogde Van Mander dat Italiaanse schilders juist in een brandende ijver 

ontstaken zodra pausen en vorsten de kunsten goedgezind waren en er opdrachten 

vergeven werden. Dan begon de “… magher afjonsticheyt in 't verborgen haer swarte 

wiecken te roeren …” en deden alle schilders hun uiterste best om de opdracht te 

verkrijgen en de eer binnen te halen: 

 

“Doch d'Italianen, daer ick van voor hadde te verhalen, wanneer dat den Paus en de Princen 

onse Const toeghedaen zijn, en ghenuecht hebben Palleysen, Kercken, en anders te 

vercieren, en dat sy eenigh uytnemende Oeffenaer onser Consten, met rijcklijcke 

                                                 
1364 Van Mander 1604, 190v17-30. 
1365 Van Mander 1604, 180r34-180v09. 
1366 Van Mander 1604, 188r07-08. 
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belooninghe, en gheschencken versien, en voorspoedelijck helpen tot eerlijcken staet, dan 

beginnen de geesten te wackeren, en d'ooghen opdoende, verder te sien, en allen vlijt te 

doen, om op te stijgen tot volcomenheyt. Dan ontstaetter om sien eenen genuechlijcken 

strijdt, en een om snelst loopen tusschen dese: hier wert eenen brandenden ijver t'ontsteken: 

hier begint de magher afjonsticheyt in 't verborgen haer swarte wiecken te roeren, en elck 

zijn best te doen, het voorgestelde prijs-teycken nae hem te strijken.”1367 

 

Dit was volledig in overeenstemming met wat veel eerder, in de voorrede op de Grondt, 

ter sprake was gekomen, namelijk dat iedere kunstenaar ernaar moest streven om op een 

eerlijke manier het beste te bereiken.1368 Hier werd nog eens teruggegrepen op het 

voorbeeld van Giuseppe Cesari, om te illustreren welke uitwerking het succes van een 

schilder had. Dat succes daagde anderen uit om hem te overtreffen, waardoor 

verschillende schilders vooruit waren gekomen in de schilderkunst: 

 

“Dus isset oock toeghegaen te Room, onder de Const: want doe Iosepino om de deucht 

zijner Consten by den grooten dus werdt ghesien, in voorspoet en eeren opgetoghen, hebben 

veel hem ghesocht nae te volgen, ghelijck te zijn, oft voorby te loopen. Waer door eenighe 

wonderlijck ghevordert, en in de Const toeghenomen hebben.”1369 

 

Zonder dat Van Mander dit expliciet stelde, was de algemene strekking van zijn betoog dat 

schilders afzonderlijk verantwoordelijk waren om het uiterste in hun kunst te bereiken, 

aangezien dit bevorderlijk was voor het niveau en de status van het vak als geheel. Wat dat 

aanging hoopte hij zonder meer dat schilders zich het voorbeeld van Italiaanse schilders ter 

harte zouden nemen, terwijl hij mogelijk ook de kunstliefhebber in de Nederlanden wilde 

wijzen op het gunstige effect van opdrachtverlening op de schilderkunst.1370 Ook de biograaf 

zelf speelde een rol in die bevordering van de status van de schilderkunst. Eerder had Karel 

van Mander in zijn nieuwe inleiding op het leven van Giorgio Vasari besproken hoe zijn 

voorganger de kunsten stimuleerde met zijn kunstenaarsbiografieën. Dit mocht de lezer 

ongetwijfeld ook betrekken op het werk van Van Mander zelf. Kunstenaars waren uit op het 

verdienen van geld, maar niet minder op het verdienen van eer en aanzien. Met name dat 

laatste vond Van Mander een drijfveer voor hard werken. Door hun nagedachtenis te 

                                                 
1367 Van Mander 1604, 190v30-40. 
1368 Van Mander 1604, *6r14-18. 
1369 Van Mander 1604, 190v40-45. 
1370 Miedema 1984a wees er op dat Van Mander zich tegen het einde van de Italiaanse Levens ook steeds meer 

leek te richten op de kunstliefhebber en bezitter van schilderkunst, Miedema 1984a, pp. 20, 126. 
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verzekeren gaf de biograaf aan kunstenaars de eer die ze nastreefden. 1371 Ook daar speelden 

vooraanstaande opdrachtgevers een belangrijke rol. Van Mander had in navolging van Vasari 

uitvoerig de ontstaansgeschiedenis van de Vite besproken. Vasari stelde dat tijdens een diner 

bij Alessandro Farnese de kiem voor het boek was gelegd, terwijl hij ook noteerde dat de 

eerste editie van de Vite in druk verscheen “…door begheerte van den Hertogh Cosimo.”1372 

Het feit dat Van Mander die geschiedenis zo volledig opnam toonde het belang dat hij aan dit 

voorbeeld hechtte. 

 Na dit lange inleidende betoog dat maar liefst meer dan een derde van het leven in beslag 

nam, zou Van Mander kort vier kunstenaars bespreken die op dat moment in Rome werkzaam 

waren. De hoeveelheid informatie die hij wist op te nemen was vrij beperkt. Hij bood van hen 

een korte karakteristiek, soms op basis van één of twee kunstwerken. Toch gaven zijn 

opmerkingen een treffende inkijk in de meest recente artistieke ontwikkelingen van dat 

moment in Rome. Ze demonstreerden inzicht in de felle concurrentie die de Romeinse 

kunstmarkt van die jaren kenmerkte, terwijl hij er goed in slaagde om enkele individuele 

artistieke prestaties in hoofdlijnen te schetsen.1373 Hoe bondig zijn opmerkingen ook waren, 

voor alle kunstenaars in dit leven was Van Mander de eerste die materiaal over hen 

publiceerde.1374  

De eerste contemporaine meester die hij kort besprak was Annibale Carracci. Zoals 

steeds zorgde Van Mander voor een duidelijk verband tussen zijn biografieën door Carracci te 

presenteren als een schilder die door het grote succes van Cesari werd uitgedaagd om het 

uiterste in zijn schilderkunst te bereiken. Ook hier speelde de opdrachtgever een significante 

rol in het succes. Annibale woonde bij kardinaal (Odoardo) Farnese, voor wie hij “… 

verscheyden fraey dingen …” had gedaan die “… seer uytmuntende zijn …”.1375 Annibale 

Carracci had rond 1595-1597 het plafond van het studeervertrek van de kardinaal, de 

zogenaamde Camerino Farnese, voorzien van allegorische voorstellingen van Hercules en 

Odysseus.1376 Deze wist Van Mander niet te noemen, maar wel vermeldde hij de Galleria 

Farnese als “…een schoon gallerije …” die Annibale uitzonderlijk goed in fresco decoreerde. 

Het was aan dit werk te danken dat Carracci door Van Mander werd vermeld. Zonder dat Van 

Mander kon preciseren hoe het was geschilderd, wist hij duidelijk te maken dat het op een 

                                                 
1371 Van Mander 1604, 180v30-35. 
1372 Van Mander 1604, 183r23-35; Van Mander 1604, 184r35-38. 
1373 Over artistieke concurrentie in Rome, zie bijvoorbeeld Sickel 2001; Spear 2003. 
1374 Annibale Carracci werd vervolgens nader besproken door Mancini (ca. 1621) en Baglione (1642), terwijl een 

uitvoeriger biografie pas volgde bij Bellori (1672), Malvasia (1678) en Baldinucci (1681-1728)); Bellori 1672; 

Malvasia 2000; Baldinucci 1974-1975. 
1375 Van Mander 1604, 190v45-191r01. 
1376 Van Tuyll van Serooskerken (2015). 
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zeer bijzondere manier was uitgevoerd. Een manier die alle andere schilders overtrof en die 

van een onbeschrijfelijke schoonheid was.1377 De decoratie van het plafond was in ieder geval 

gereed toen de galerij in juni 1601 kort werd opengesteld voor publiek.1378 Wellicht dat 

degene die Van Mander informeerde het toen heeft gezien of er over hoorde. Pas na 1604, dus 

toen de Italiaanse Levens al waren gedrukt, werd de galerij veelvuldig in prent gebracht. Deze 

vormden voor Van Mander dus geen bron.1379 

 Giuseppe Cesari kwam eveneens aan de orde bij de behandeling van een tweede 

contemporaine kunstenaar. Over hem, Michelangelo Merisi da Caravaggio, wist hij hier meer 

gegevens op te nemen, met name waar het een algemene typering betrof van het werk en het 

eigenzinnige en onbesuisde karakter van de kunstenaar. Voor Van Mander was Caravaggio 

een wonderlijk schilder. Hij wees erop dat hij net als Cesari door hard werken uit armoede 

was opgeklommen. Terwijl bij de oudere Cavaliere de nadruk kwam te liggen op het grote 

talent van de schilder, stonden bij Caravaggio vooral centraal diens vlijt, lef en de 

stoutmoedigheid waarmee hij zijn loopbaan probeerde vorm te geven.1380 Niet alleen het 

begin van zijn loopbaan vormde een schakel met Giuseppe Cesari. De opdracht die 

Caravaggio in de San Lorenzo in Damaso zou hebben uitgevoerd hield ook met die meester 

verband. Volgens Van Mander vervaardigde hij in die kerk een fresco waarin hij een dwerg 

zijn tong liet uitsteken naar het werk van Cesari dat ernaast te zien was. De anekdote 

illustreerde dat Caravaggio het werk van geen enkele andere meester kon appreciëren, maar 

ze werd door Van Mander herroepen. In de appendix aan het einde van alle 

levensbeschrijvingen wees hij erop dat zijn bron het niet bij het rechte eind had gehad: “… is 

my qualijck bericht, dat Michael Agnolo Caravaggio door zijn gheschildert Reusken de 

dinghen van Ioseppijn bespot.”1381 Van Caravaggio is geen werk voor de San Lorenzo in 

Damaso bekend, maar Giuseppe Cesari decoreerde het middenschip met verschillende 

voorstellingen uit het leven van de heilige Laurentius. Die wandschilderingen gingen in de 

negentiende eeuw verloren, maar een tekening die Jacob Matham ter plekke naar een van de 

scènes vervaardigde, plaatst Van Manders opmerking in een nieuw licht.1382 

                                                 
1377 Van Mander 1604, 191r01-03. In de aankondiging die op 2 juni 1601 uitging omdat de gallerij korte tijd voor 

publiek was opengesteld, werd het plafond van de Galleria Farnese omschreven als zijnde van een wonderlijke 

schoonheid, die aantoonde dat de schilderkunst in Rome tegenwoordig bloeide, niet minder dan ze dat voorheen 

(in de klassieke oudheid) had gedaan; Witcombe 1992, p. 27. 
1378 Zapperi 1999, pp. 93-94; Van Tuyll van Serooskerken (2015). 
1379 Rome 1986. 
1380 Van Mander 1604, 191r04-12. 
1381 Van Mander 1604, 191r14-18; Van Mander 1604, 301r15-17. 
1382 Röttgen 2002, pp. 237-239; Léna Widerkehr opperde dat de tekening waarschijnlijk moest dienen als model 

voor een prent; Van der Sman 2005,  p. 262. De tekening (382 x 530 mm, opschrift op verso "Matham del Caval 
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114. Jacob Matham naar Giuseppe Cesari, De heilige Laurentius bij de arrestatie van Paus Sixtus II, 1593-1597, 

Privé verzameling, USA. Foto: Gallery Kekko, Riemst (België). 

 

In de tekening in rood en zwart krijt van De heilige Laurentius bij de arrestatie van Paus 

Sixtus II, is in de voorgrond een “… Naenken oft Reusken …” te zien in semi-antieke 

wapenuitrusting (afb. 114). De dwerg heeft een vrij forse kin die mogelijk, al dan niet uit 

scherts, kon worden aangezien voor een uitstekende tong. Caravaggio zou enige tijd 

werkzaam zijn geweest voor Giuseppe Cesari, al zou hij vooral stillevenelementen, naar het 

leven in diens uitvoeren.1383 De combinatie van die samenwerking, het heersende Romeinse 

klimaat van artistieke rivaliteit en de onderling sterk afwijkende kunstopvattingen van de 

schilders, vormden waarschijnlijk de voedingsbodem voor de anekdote die Van Mander 

weergaf. Wellicht was het Jacob Matham die hem op de fout attendeerde, mogelijk was het 

Van Mander zelf die naar aanleiding van Mathams tekening twijfelde aan de juistheid ervan. 

Dat moet hoe dan ook zijn gebeurd nadat de Italiaanse Levens waren gedrukt, zodat het alleen 

in de appendix aan het einde van Nederlandse Levens recht gezet kon worden. Het verhaal 

mocht in eerste instantie goed aansluiten bij het geschetste beeld van de felle 

                                                                                                                                                         
D'arpin") werd geveild bij Sotheby’s, Londen 10 juli 2002, lot 161 en was vervolgens bij Gallery Kekko, Riemst 

(België). Met vriendelijke dank aan de heer S. Kekko. 
1383 Röttgen 2002. 
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concurrentiestrijd die onder schilders in Rome woedde. Tegelijkertijd ondermijnde het echter 

de gedachte dat die strijd op een eervolle manier gevoerd werd. Het op een dergelijke manier 

bespotten van een andere schilder was bij nader inzien geen voorbeeld dat Van Mander wilde 

overbrengen. 

 Met betrekking tot deze episode was het wel interessant te zien welke reden hij opgaf 

voor Caravaggio’s misprijzen. Hij meende dat de aanleiding lag in de vrij radicale artistieke 

opvattingen die Caravaggio er op na zou hebben gehouden. Volgens Van Mander zou de 

schilder het schilderen naar het leven en het navolgen van de natuur nogal strikt hebben 

beleden. Zoals eerder bij Carracci waar diens mooie en andere manier van werken in de 

Galleria Farnese het latere discours over de meester zou blijven beheersen, daar gaf Van 

Mander ook bij Caravaggio een goede, algemene omschrijving van het hoofdkenmerk van het 

werk dat ook na 1604 overeind zou blijven, namelijk Caravaggio’s naturalisme. Van Mander 

kende het werk van de schilder niet zelf, maar diens reputatie bood wel aanleiding om nog 

eens een gewogen oordeel te geven over het werken naar het leven. Die manier van werken 

vond hij echter niet zozeer van belang voor de weergave van licht en donker, maar voor 

hetgeen hem ook in andere levens had beziggehouden, de toepassing van kleur. Daarnaast 

hechtte hij aan de klassieke opvatting dat een kunstenaar de schoonste onderdelen uit de 

natuur uitzocht en bijeenvoegde.1384 Al met al was Van Mander dus redelijk goed op de 

hoogte van de kwesties die rond Caravaggio speelden, maar dit leidde niet tot een ingrijpende 

aanpassing van zijn opvattingen over wat belangrijk was in de Italiaanse schilderkunst van dat 

moment. Hetgeen hij hoorde pastte hij in het verhaal zoals hij dat tot nog toe samenstelde, 

waarbij met name de manier waarop kleur werd weergegeven zijn constante belangstelling 

had. Ook het negatieve voorbeeld van Caravaggio’s gedrag als baldadige branieschopper 

paste in dat relaas: 

 

“Nu isser neffens dit Cooren weder dit Kaf, dat hy niet stadigh hem ter studie en 

begheeft, maer hebbende een veerthien daghen ghewrocht, gaet hy der twee, oft een 

maendt teghen wandelen, met t'Rapier op't sijde, met een knecht achter hem, van 

d'een een Kaetsbaen in d'ander, seer gheneghen tot vechten en krackeelen wesende, 

soo dat het seldtsaem met hem om te gaen is. Welcke dingen onse Const heel niet en 

gelijcken: want Mars en Minerva zijn doch noyt de beste vrienden gheweest …”.1385 

 

                                                 
1384 Van Mander 1604, 191r19-28. 
1385 Van Mander 1604, 191r28-34. 
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Dat gezegd hebbende, wees Van Mander de lezer toch nog op Caravaggio’s – door het 

werken naar het leven bepaalde – handelinghe, als heel mooi en een goed voorbeeld om na te 

volgen.1386 

 Als derde meester in dit leven kwam Paolo Guidotti ter sprake, later ook bekend als Il 

Cavalier Borghese. Het uitzonderlijke van deze Guidotti was zijn geleerdheid, met name in de 

mathematica, waaronder hier ook astronomie en andere natuurwetenschappen vielen. Het was 

die geleerdheid die de status van de kunstenaar bevestigde en moest verklaren waarom zijn 

kunst niet door iedereen werd begrepen. Meer dan bij Caravaggio kon Van Mander 

verschillende werken van Paulo Guidotti opsommen. Allereerst waren er de twee fresco’s in 

de San Pietro in Montorio naast Rafaels befaamde Transfiguratie. Over de voorstellingen kon 

Van Mander niets vertellen, maar dat de schilder de wandschilderingen zonder opdracht en 

betaling had gemaakt en dat deze op zo’n prominente plek naast één van de beroemdste 

altaarstukken van Rafael werden getolereerd, bood het klinkende bewijs van Guidotti’s hoge 

status en edelmoedigheid. Van Mander noemde ook een beeldengroep van vijf of zes figuren 

die Guidotti zonder gebruikmaking van een model uit klei of was, uit één stuk marmer zou 

hebben gehouwen. Dit voorbeeld demonstreerde de grote artisticiteit en inventiviteit van deze 

kunstenaar, al kon Van Mander er verder weinig meer over zeggen dan dat Guidotti daarmee 

beroemd was geworden.1387 Met Paolo Guidotti liep het leven haast ten einde. Van Mander 

beschikte kennelijk nauwelijks over meer betrouwbare gegevens om nog meer over zijn 

tijdgenoten in Rome te vertellen. Toch zou hij over vier kunstenaars nog heel summier enkele 

minimale feiten toevoegen, hetgeen laat zien hoezeer hij ernaar streefde zoveel mogelijk 

actuele informatie op te nemen. Op die manier noemde hij de schilder Giovanni Baglione, ook 

al wist hij weinig meer dan dat het een uitzonderlijk schilder was, met een uitzonderlijke 

manier van tekenen en schilderen. Voor de drie meesters die hij daarna nog kon opsommen 

beperkte zijn informatie zich zelfs vooral tot hun plaats van herkomst en geslacht. Het betrof 

twee mannen en een vrouw die “… oock van dit Jaer …”, dus in 1603, naar Rome waren 

gekomen. De eerste kwam uit Siena, de tweede uit Florence en van de derde gaf hij zelfs geen 

herkomst. Ze was een vrouw van wie men ook beweerde dat ze goed kon schilderen. Deze 

schilders werden geïdentificeerd als Francesco Vanni, Domenico Passignano en Lavinia 

                                                 
1386 Van Mander 1604, 191r34-36. 
1387 Van Mander 1604, 191r36-191v05. De fresco’s in het koor van de San Pietro in Montorio zijn daar niet meer 

te zien. Rafaels Transfiguratie bevond zich tot 1797 in de kerk, sinds 1815 behoort het tot de Vaticaanse 

collecties. Ook Baglione vermeldde de beeldengroep. Hij noemde het kunstwerk de reden waarom Guidotti in 

1608 door Paulus V werd veheven tot cavalier della Milizia di Cristo en tevens het recht kreeg de naam 

Borghese in zijn naam te voeren. De sculptuur zou in 1610 worden verplaatst naar het Palazzo Borghese in de 

Borgo Nuova; Baglione 1642, p. 303; Faldi 1957; Dizionario Biografico degli Italiani 2004. 
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Fontana. Alle drie zouden ze een altaarstuk in olie voor de Sint Pieter vervaardigen, al gaf 

Van Mander volmondig toe dat het allemaal nog speculatief was: “Watter van comen wil, dat 

sal den tijdt leeren.”1388 Meer had hij niet gehoord over uitmuntende en vermeldenswaardige 

Italiaanse schilders die op dat moment in Rome werkzaam waren. Een van de anonieme 

schilders, Francesco Vanni, zou hij in een volgend hoofdstuk overigens ongemerkt nogmaals 

noemen, namelijk in verband met een prentserie. Overigens was het summiere dat Van 

Mander over die laatste schilders wist te melden vrij accuraat. Francesco Vanni, Domenico 

Passignano en later zelfs Giovanni Baglione, zouden allemaal altaarstukken voor de nieuwe 

Sint Pieter vervaardigen. Lavinia Fontana werd in dat verband nergens anders genoemd. Zij 

kwam echter wel in 1603 naar Rome en is gedocumenteerd in verband met een Steniging van 

de heilige Stefanus voor de San Paulo Fuori le Mura.1389 Wellicht ging het gerucht dat zij ook 

benaderd was voor een van de altaren van de Sint Pieter, mogelijk ontving zij daadwerkelijk 

een van die opdrachten en noteerde Van Mander iets dat later herroepen werd. 

 De vermelding van Lavinia Fontana vormde weer een bruikbare opmaat naar het 

volgende leven, dat chronologisch sterk uit de toon viel met het aan de Vite ontleende 

overzicht van vrouwelijke kunstenaars die in Italië werkzaam waren. Van Mander baseerde 

het leven op Vasari’s biografie van Properzia de’Rossi, een beeldhouwster afkomstig uit 

Bologna. Uit de inleiding schrapte hij een opsomming van vrouwen die in de klassieke 

oudheid uitblonken in uiteenlopende gebieden als de krijgskunst en de dichtkunst. Dat 

overzicht was hier overbodig. Hij had in de antieke Levens een kort hoofdstuk opgenomen 

over “… Vrouwen, die constich gheschildert hebben …” zodat het onderwerp in het Schilder-

boeck enige historische continuïteit had gekregen.1390 Vasari’s mededeling dat vrouwen veel 

waard waren op economisch gebied vond Van Mander niet gepast op te nemen. Evenmin 

wilde hij zeggen dat vrouwen zich niet geneerden om zich aan de “… cose mecaniche ...” te 

wijden: kunst was immers geen handwerk. Wat volgde was een geschematiseerde 

behandeling van het leven van Properzia, met veel aandacht voor haar vrouwelijke kwaliteiten 

en onder het schrappen van de suggestie dat zij wedijverde met mannelijke collega’s. 

                                                 
1388 Van Mander 1604, 191v05-13. Voor de identificatie van Vanni, Passignano en Lavinia Fontana, Noë 1954, 

p. 298. Baglione nam op dat Vanni in opdracht van kardinaal Baronio de Val van Simon Magus voor een van de 

altaren van de nieuwe Sint Pieter schilderde. Het werd geschilderd op leisteen tussen 1602 en 1603 voor de 

Cappella Clementina. Het werk werd vervangen door een mozaïek met dezelfde voorstelling, terwijl het 

origineel wordt bewaard in het depot van de Sint Pieter. Domenico Passignano kwam al in 1602 naar Rome en 

kreeg daar de opdracht voor een Kruisiging van de heilige Petrus voor een altaar in de Capella Clementina van 

de Sint Pieter. Lavinia Fontana werd nergens anders met deze opdrachten in verband gebracht; Baglione 1642, p. 

110; Rice 1997, pp. 28-29, 50, 69, 170-171. 
1389 Murphy 1996, pp. 285-287; Murphy 2003, pp. 195-196. 
1390 Van Mander 1604, 90r. 
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Uiteindelijk nam hij Properzia niet werkelijk serieus als kunstenaar. Ze werd als vrouw te 

sterk geregeerd door haar passies, al liet hij niet onvermeld dat ze werd gewaardeerd en haar 

overlijden werd betreurd door de paus Clemens VII en iedereen in Bologna.1391 Ook Plautilla 

Nelli was hij geneigd minder serieus te nemen. Plautilla leerde zichzelf tekenen en schilderen 

door voorbeelden van anderen te imiteren. Van Mander noemde twee werken, maar kortte 

voor het overige Vasari’s opsomming in. Vasari meende dat Plautilla geweldige dingen had 

kunnen doen, indien ze net als mannen de kans had gekregen te studeren en te tekenen naar de 

natuur. Bij Van Mander ontbrak dit betoog over de potentiële kwaliteit van het werk. Bij hem 

zou de schilderes zich juist sterker op traditionele vrouwentaken richten. Hij bracht haar 

eerste schreden in de kunst niet alleen in verband met miniaturen, maar ook met het afzetten 

of inkleuren van voorstellingen, iets dat Vasari helemaal niet had genoemd. Ook meende hij 

dat Plautilla vooral goed was geweest in het schilderen van vrouwenportretten.1392 De derde 

vrouw die werd besproken was Lucrezia Quistelli da Mirandola, gehuwd met een graaf en 

gelieerd aan Bronzino’s leerling Alessandro Allori. Van Mander noemde die schilders nu wel, 

ook al had hij eerder hun leven genegeerd.1393 Lucrezia werd door Van Mander hoofdzakelijk 

met portretkunst in verband gebracht, terwijl Vasari haar een grotere variëteit aan 

voorstellingen toedichtte.1394 Het meest was Van Mander geïnteresseerd in Sofonisba 

Anguissola, de laatste kunstenares die in het hoofdstuk aan de orde kwam. Zij was de beste 

van hen allen, ze vervaardigde haar eigen inventies en had kennelijk ook de hoogste status 

bereikt. Van Mander nam volledig over dat Lavinia op aanraden van hertog Alva in dienst 

kwam van de Spaanse koning. Ze kreeg daar de wellicht als vrouwelijk te interpreteren taak 

om de koningin te onderwijzen. Toch besprak hij een voorbeeld van het werk waaruit bleek 

dat Lavinia goed in staat was om een serieus deel der Consten in haar werk toe te passen, 

namelijk de weergave van affecten. Al betrof het geen schilderij, in de tekening die naar de 

hertog van Florence werd gezonden wist ze een lachend meisje en een huilend meisje wel zo 

natuurlijk als het leven weer te geven (afb. 115).1395 

 

                                                 
1391 Van Mander 1604, 191v16-192r05; vgl. Vasari 1568, II, p.  
1392 Van Mander 1604, 192r06-22; vgl. Vasari 1568, II, pp. 173, r. 31 – 174, r. 17.  
1393 Uit het leven, Degli Accademici del disegno, had hij alleen informatie geput voor het Nederlandse Leven van 

Jan van der Straet. 
1394 Van Mander 1604, 192r22-26; vgl. Vasari 1568, II, p. 174, r. 17-21. 
1395 Van Mander 1604, 192r38-43; Vasari 1568, II, p. 174, r. 30-36. 
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115. Sofonisba Anguissola, Twee meisjes en een rivierkreeftje, ca. 1554, tekening in zwart krijt, gehoogd met 

loodwit, Napels, Museo del Capodimonte. 

 

Vervolgens brak Karel van Mander in op zijn eigen tekst, met de aankondiging dat dit alles 

was wat hij over vrouwelijke kunstenaars in Italië wist op te tekenen. Er restte nu nog slechts 

één hoofdstuk, waarin hij zou vertellen welke beste Italiaanse schilders hij in zijn eigen tijd in 

Rome had gekend. Daarna zou hij zijn Italiaanse reis afbreken en het denkbeeldige schip naar 

Nederlandse kusten wenden:  

 

“Dus als ick sal hebben verhaelt, wat voor beste Italiaensche Schilders ick in mijnen tijt te 

Room gekent hebbe, ben genegen dees reyse af te corten, en t'Schip na de Nederlantsche 

kusten toe te stieren, daer my haer een wijde Zee dan weder van nieus in te varen aenbiedt, 

en vertoont.”1396 

 

Vertelperspectief, woordgebruik en eigen herinneringen 

Die woorden waarmee Van Mander daar afsloot, maar vooral de titel van het daaropvolgende 

laatste hoofdstuk, suggereerden dat het vertelperspectief nu radicaal zou wijzigen. Van 

verscheyden Italiaensche Schilders die in mijnen tijdt te Room waren, tusschen Ao. 1573 en 

1577 was in dat geval het eerste leven dat volledig vanuit het ik-perspectief was geschreven. 

De levensbeschrijving leek een anomalie in een tekstdeel waarin hoofdzakelijk de stem van 

een alwetende auctoriale verteller had geklonken. Die suggestie doet echter geen recht aan het 

gedifferentieërde vertelperspectief dat Van Mander er op na hield. Zoals tot nog toe was 

                                                 
1396 Van Mander 1604, 192r43-47. 
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gebleken had hij zijn relaas talloze malen onderbroken om zich rechtstreeks in de eerste 

persoon tot de lezer te wenden. Bovendien zou hij het ik-perspectief in dat laatste hoofdstuk 

helemaal niet zo strikt hanteren als de titel wel impliceerde. Aangezien juist met dat hoofdstuk 

de suggestie werd gewekt dat Van Mander zijn eigen ervaringen als bron gebruikte, is het 

nuttig om het wisselende vertelperspectief nader te beschouwen in een aanzet tot een 

narratologische analyse van enkele Italiaanse Levens.  

Als literatuurwetenschappelijke methode richt de narratologie zich in de eerste plaats op 

literaire teksten. Ze is ook bruikbaar voor de analyse van niet-literaire teksten, aangezien deze 

ook allerlei vertel- en verhaalcategorieën bevatten, zoals een verteller, personages, een 

handelingsverloop, ruimte en tijd.1397 Voor een dergelijke analyse lijkt met name de door 

Genette gehanteerde typologie goed bruikbaar, met haar gelaagde indeling in vertelinstanties 

en nadruk op focalisaties ofwel standpunten van waaruit de gebeurtenissen beschouwd 

worden.1398 Voor Genette was de centrale vraag niet zozeer of de verteller naar zichzelf 

verwijst in de tekst. Liever hanteerde hij twee criteria: enerzijds het niveau waarop de 

verteller vertelt en anderzijds de mate waarin de verteller betrokken is bij hetgeen hij 

vertelt.1399 Op dat eerste vertelniveau maakte Genette een onderscheid tussen de 

extradiëgetische verteller als de primaire verteller van het hoogste niveau en de 

intradiëgetische verteller, als de verteller ingebed in het verhaal op een lager niveau. De 

extradiëgetische verteller staat dus buiten of boven het verhaal, terwijl de intradiëgetische 

verteller zichtbaar in het verhaal opduikt. Op het niveau van betrokkenheid van de verteller bij 

het vertelde, onderscheidde Genette verder de heterodiëgetische verteller die vertelt over 

gebeurtenissen die hij niet zelf meemaakt en daarnaast de homodiëgetische verteller, die 

vertelt over gebeurtenissen die hij zelf meemaakt, hetzij zijdelings, hetzij als 

hoofdpersoon.1400 Juist voor een tekst die zoals de Italiaanse Levens op verschillende bronnen 

teruggaat en waarin de verteller zich op verschillende wijzen manifesteert, werken Genette’s 

begrippenparen verhelderend. Een beschouwing van de narratieve struktuur laat zien dat 

Karel van Mander in de Italiaanse Levens over het algemeen als extradiëgetische verteller 

buiten of boven het verhaal stond, terwijl hij daarnaast meermalen als intradiëgetische 

verteller zichtbaar werd.1401 In dat laatste geval ging het om onderbrekingen waarbij hij de 

lezer inlichtte over zijn werk aan de tekst, in het bijzonder waar hij het nodig achtte die tekst 

                                                 
1397 Van Boven en Dorleijn 2013, p. 37. 
1398 Van Boven en Dorleijn 2013, p. 204; Bal 2009; Jahn 2005.   
1399 Van Boven en Dorleijn 2013, p. 233; Genette 1980; Genette 1988. 
1400 Van Boven en Dorleijn 2013, p. 234; Genette, 1980; Genette 1988. 
1401 Boven en Dorleijn 2013, p. 234; Jahn 2005. 
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kort te houden of juist uit te breiden. Het was op dat soort momenten dat Van Mander zijn 

doelstellingen actief in de levens liet doorklinken.1402 Daarnaast waren er onderbrekingen 

waarbij hij direkt inhoudelijk commentaar gaf op het beschrevene.1403 In de levens die op 

Vasari’s Vite steunden zou het wisselen van vertelperpectief duiden op een plaats waar het 

brongebruik wijzigde. Dat dergelijke inbreuken nauwelijks gekunsteld aandeden was 

ongetwijfeld omdat het vertelniveau in het Schilder-boeck vaker wisselde. Meteen in de eerste 

delen was Karel van Mander als intradiëgetisch verteller aanwezig in de tekst. In de 

opdrachten en voorredes van de Grondt, de antieke Levens en de Italiaanse Levens richtte hij 

zich direkt tot een duidelijk omschreven groep lezers, danwel tot één lezer in het bijzonder, 

zoals bijvoorbeeld in de opdracht van de Italiaanse Levens aan Bartholomeus Ferreris.1404 In 

de Grondt dook hij voortdurend op in de eerste persoon, onder meer waar hij toelichting gaf 

op verschillende deelen van de schilderkunst.1405 Ook in de antieke Levens was hij als 

verteller ingebed in de tekst om zijn kritische brongebruik toe te lichten.1406 

Daarnaast varieerde de manier waarop Karel van Mander een rol speelde in het vertelde. 

Hij beschreef over het algemeen als heterodiëgetische verteller gebeurtenissen waarvan hij 

zelf geen deel uitmaakte. Toch was hij in mindere mate opgetreden als homodiëgetische 

vertelinstantie, zowel als hoofdpersonage als hier en daar als figurant in de bespreking van 

gebeurtenissen die hij zelf had meegemaakt. Dit kwam voor in het eerste hoofdstuk van de 

Grondt, waar hij niet alleen als intradiëgetische verteller de eigen ervaringen naar en in Italië 

had aangehaald, maar tegelijkertijd als homodiëgetische vertelinstantie een rol in dat verhaal 

vervulde. Ook in enkele Italiaanse Levens keerde de schrijver op die manier in de tekst terug. 

                                                 
1402 Van Mander 1604, 101v (Lippo); 103r (Alberti); 105r (Ghirlandaio); 116v (Correggio); 121r (Rafael); 124r-

124v (Andrea del Sarto); 129r (Polidoro 2x); 132r (Andrea di Cosimo); 137v (Giulio Romano); 140v (Perino del 

Vaga); 145r (Giovanni da Udine); 157v (Salviati); 150v (Bandinelli); 187v (Jacopo Palma Giovane); 188v 

(Bassano); 186r (Federico Zuccaro 2x); 186v (Barocci); 190v (Italianen 1603); 192r (Vrouwelijke kunstenaars); 

195v (Rome 1573-77: einde van Italiaanse Levens). Een aantal maal zou hij de lezer wijzen op het verband met 

een ander deel van de tekst: 119v (Rafael: verwijzen naar Grondt); 192v (Muziano: idem); 194r (Rome 1573-77: 

verwijzend naar eerdere passage in zelfde levens, m.b.t. Etienne Duperac). 
1403 Van Mander 1604, 118r (Rafael); 127r (Andrea del Sarto); 128v (Polidoro 2x); 138r (Sebastiano); 148r 

(Pontormo); 170v (Michelangelo 2x); 172v (Michelangelo); 184v (Vasari); 191v (Vrouwelijke kunstenaars: 

Properzia); 177v (Tintoretto); 186r (Palma); 189v (Cesari). In een enkel geval werd het commentaar in de ik-

vorm geformuleerd, maar werd het in werkelijkheid zo van Vasari overgenomen: 168v (Michelangelo). 
1404 Van Mander 1604, 92v06-10:.“Waerom ick verhope by V.E. dancklijck aenghenomen sal wesen dese mijn 

beschrijvinghe (…) die ick V.E. met aenbiedinghe mijns dienstes, willigh opoffere (…).” 
1405 Van Mander 1604, 11v15e-h: “Nu Schilder-jeuch, dit weynich zy u danckich/ Ick sal u voort wijsen, hoe ghy 

onwanckich/ Een Beeldt sult stellen, doen wercken, en roeren/ Om in rechter welstandt alles uyt voeren.” 
1406 Van Mander 1604, 60r [2x]; 68r, 71r: “In de beschrijvinghe van desen Aristides, en vind' ick niet weynich 

swaricheyts. My dunckt dat ander, die hem uyt Plinio elder hebben beschreven, niet ghenoech op eenige 

onderscheydenheden en hebben ghemerckt (…)”; 72v-73r: “Ick hadde desen Lysippum mogen by den Schilders 

hebben ghevoeght, maer ick en vinde niet, wat hy met dit schilderen voor stucken gemaeckt heeft, daer onse 

Schilder-jeught yet by soude gheleert worden”; 85r: “Wanneer hy gheleeft heeft, en vind' ick niet.”; “Van waer 

hy was, is my niet bekent.”  
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In het leven van Peruzzi troffen we hem aan in de Villa Farnesina, waar hij met een lang riet 

de schilderingen van Peruzzi had afgetast om schilderij van stucco te onderscheiden.1407 In het 

leven van Michelangelo vonden we hem in de Sixtijnse kapel, waar hij met een lange trap 

naar een gallerij met ijzeren leuningen was geklommen om het beroemde fresco bovenin van 

nabij te aanschouwen.1408 Ook op andere momenten was Van Mander als personage in de 

tekst opgedoken. Hij was in de vigna van Bandini bij de Pietà van Michelangelo, hij zag 

kleine stukken van Bassano die een handelaar had meegenomen naar Rome, hij aanschouwde 

de koepel van de dom van Florence toen Vasari daar nog werkte en hij stond voor het 

vernielde fresco van Mateo Pérez de Alesio in het Oratorio del Gonfalone in Rome.1409 In 

relatie tot die laatste schilder dook hij nog tweemaal actief in de tekst op. Hij zou beschrijven 

hoe hij samen met Etienne Dupèrac in navolging van Mateo Pérez de Alesio ook naar Malta 

had zullen reizen en hij aanschouwde de door diezelfde kunstenaar geschilderde decoratieve 

vazen in de villa Mondragone bij Frascati. Van Mander besprak ook enkele schilders 

waarover hij minder feiten wist op te halen, maar ook daar was hij nog een personage in de 

verhaalde geschiedenis. Zo had hij ene “Girolamo Lupocci da monte Pulziano” meegemaakt, 

die redelijk bedreven was in het schilderen van grotesken en figuren. Hij sprak ook van 

anderen met wie hij in Italië had samengewerkt, al wist hij hen niet meer bij naam te 

noemen.1410 In andere gevallen was Karel van Mander, om nog een variatie aan te brengen, 

als intradiëgetische verteller in de tekst aanwezig om tegelijkertijd als heterodiëgetische 

vertelinstantie verslag te doen van gebeurtenissen waarbij hij niet zozeer zelf als speler actief 

was betrokken, maar waarover hij zich wel verschillende details wist te herinneren. Dit was 

aan de orde waar hij, wellicht teruggaand op zijn persoonlijke ervaringen een oordeel gaf over 

Polidoro da Caravaggio, waar hij een toelichting gaf op Giovanni da Udine’s decoratie van 

één van de loggie in het Vatikaans paleis, waar hij een schilderij van Palma Vecchio in Leiden 

wist te vermelden of waar hij altaarstukken met figuren van Girolamo Muziano noemde.1411 

Een korte beschouwing van de narratologische structuur toont op het niveau van de verteltrant 

hoe Karel van Mander zich de Vite toeëigende en daar op basis van andere bronnen met 

succes materiaal aan toevoegde. Over het algemeen leken de momenten waarop Karel van 

Mander van vertelperspectief wisselde indicatief voor “naden” in de tekst, ofwel voor 

overgangen in brongebruik. 

                                                 
1407 Van Mander 1604, 122r36-38. 
1408 Van Mander 1604, 170v15-17. 
1409 Van Mander 1604, 171r (Michelangelo); 180r (Bassano); 184r (Vasari); 194r (Mateo Pérez de Alesio). 
1410 Van Mander 1604, 194r (2x Mateo Pérez de Alesio); 194v (Girolamo Lupocci en anderen). 
1411 Van Mander 1604, 129r (Polidoro); 144v (Giovanni da Udine); 187v (Palma in leiden); 192v (Muziano). 
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Die indruk wordt bevestigd in het leven van Giuseppe Cesari. Ook daar waren duidelijke 

tekstuele overgangen te vinden. Het is de moeite waard nogmaals naar dat leven terug te 

keren om die variaties in vertelstructuur te beschouwen in samenhang met de eveneens 

aanwezige afwijkingen in woordkeuze, woordgebruik en syntaxis. In vergelijking met de 

overige levens riep de biografie de nodige vragen op. Van alle levensbeschrijvingen die niet 

teruggingen op de Vite, was het de langste gewijd aan één kunstenaar. Het was ook één van de 

meer retorisch geconstrueerde levens. In de tekst bestond uitzonderlijk veel aandacht voor het 

onbesproken, exemplarische gedrag van Giuseppe Cesari, waarbij vooral zijn optreden als 

leergierige, ijverige leerling en later als succesvol meester in de omgang met opdrachtgevers, 

exceptioneel breed werd uitgemeten. Hoe konden die afwijkingen verklaard worden? Gaf Van 

Mander aan dit leven meer aandacht omdat het wellicht in een vroeg stadium van het 

schrijfproces werd opgetekend? Lag de vorm van de biografieën op dat moment minder vast, 

had hij meer tijd en ruimte voor experiment? Duidde de lengte van het leven erop dat hij zijn 

biografieën net zo breed had willen opzetten als Vasari had gedaan? Heel vroeg kon dat echter 

niet geweest zijn, aangezien Cesari pas rond 1600 op het hoogtepunt van zijn carrière was, 

toen hij de leiding had over de decoratie van het transept van de San Giovanni in Laterano. 

Moest Van Manders uitvoerige berichtgeving over Cesari wellicht opgevat worden als een 

uiting van zijn waardering voor de schilder?1412 Dat zou alleen niet verklaren waarom hij zo 

weinig informatief was over het werk zelf, terwijl de exemplarische jeugd en de waardering 

voor de kunstenaar juist onevenredig veel aandacht kregen. De variaties in vertelstructuur, de 

afwijkingen in woordkeuze, woordgebruik en syntaxis, maar ook de afwijkende, 

onevenwichtige tekstopbouw en het ongebruikelijke handelingsverloop deden vermoeden dat 

een sterk afwijkend brongebruik de oorzaak was van de meeste variaties. 

De onevenwichtigheid in de opbouw van het leven van Giuseppe Cesari zat in het 

nagenoeg ontbreken van een inleiding en de buitenproportioneel brede behandeling van de 

jeugd van de schilder, die maar liefst ruim de helft van het leven in beslag nam.1413 De 

Italiaanse Levens kenden weliswaar geen strikte, vaste opbouw, maar dat in een leven van 

deze omvang verhoudingsgewijs zoveel ruimte werd geboden aan de bespreking van de jeugd 

van de kunstenaar, was uniek. In die uitzonderlijk lange behandeling van de jeugd, maar ook 

in de rest van het leven, was zeer veel ruimte gereserveerd voor morele voorbeelden van 

navolgenswaardig gedrag. Niet alleen Cesari’s vlijt en goede omgang met opdrachtgevers 

                                                 
1412 Noë 1954, p. 136. 
1413 Vanaf de aanvang tot en met de bespreking van het dienstverband bij kardinaal Sanseverino, telde het leven 

1498 woorden. De rest van het leven nam 1485 woorden in beslag. 
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waren exemplarisch. Ook andere kwaliteiten zoals zijn trouw aan zijn maeghschap en 

opdrachtgevers waren dat eveneens. De blijken van vriendschap die hij in ruil daarvoor mocht 

ontvangen kregen veel aandacht in de tekst. Tussen de lange bespreking van Cesari’s jeugd 

met eerste dienstverbanden en de behandeling van zijn eerste grote zelfstandige opdracht voor 

de San Lorenzo in Damaso, stond een beschrijving van de manier waarop de schilder zijn 

broer Bernardino beschermde tegen de lange arm van de Romeinse justitie.1414 Verderop werd 

de haast vriendschappelijke omgang tussen paus en kunstenaar, maar ook de eer en zorg die 

de hij in ruil voor zijn werk ontving, met veel omhaal beschreven.1415 Verschillende werken 

van Cesari werden genoemd, maar de aandacht ging ook daarbij hoofdzakelijk uit naar morele 

implicaties van de opdracht, terwijl een beschrijving van de artistieke kwaliteiten van het 

werk nagenoeg ontbrak. De enige uitzondering op die regel was de bespreking van de 

opdracht voor de San Lorenzo in Damaso. Alleen daar beschreef Van Mander niet zozeer de 

opdrachtsituatie, alswel het werk zelf. Gebruik makend van hetzelfde artistieke vocabulaire 

dat in eerdere Italiaanse Levens dienst deed, omschreef hij de De heilige Laurentius bij de 

arrestatie van Paus Sixtus II (afb. 114) als: 

 

“… de Historie van S. Laurens, daer hy ghevanghen wort, en noch eenige ander. In dese 

vanginghe is te sien een geestighe manier van ordineren, grote roerentheyt, en gracelijcke 

actien der Beelden, oock een seer aerdich schoon Peerdt, welck hy te vooren van aerde 

hadde ghebootseert, en is seer wel ghedaen: soo is oock eenen dieder op sit, met vliegende 

goet Laken. Summa, dit werck was en is sulck, dat het veroorsaeckt heeft, dat Ioseph seer 

vermaert, en in een groot aensien is gheworden.”1416 

 

Van Mander noemde kort daarna ook de decoratie van een kapel in de basiliek van Santa 

Prassede te Rome, zonder daarover echter meer te vermelden dan dat er: “… seer constich van 

hem zijn gedaen de vier Leeraers der Kercken, en Sibillen.”1417 Tegen de verwachting in 

noemde hij niet de prentreeksen die Jacob Matham naar deze wandschilderingen 

vervaardigde. Die prenten kwamen tot stand op basis van de tekeningen die Matham zelf in 

situ in de Olgiati kapel van de basiliek had vervaardigd. De eerste reeks toonde de vier 

Kerkvaderen, de tweede, kleinere reeks uit Mozes en diens zuster, genaamd Maria (afb. 116 

en 117).1418 Van Mander sloeg vaker de vermelding van een prent over, maar in dit geval was 

                                                 
1414 Van Mander 1604, 189r24-45. 
1415 Van Mander 1604, 189v39-190r04; 190r07-19; 190r22-31. 
1416 Van Mander 1604, 189r45-189v05. 
1417 Van Mander 1604, 189v12-13. 
1418 New Hollstein (Jacob Matham) 2007, nrs. 82-85, pp. 177-187. 
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116. Jacob Matham naar Giuseppe Cesari, Mozes, 1602, gravure, Rijksmuseum, Amsterdam. 

117. Idem, Maria, 1602, gravure, Rijksmuseum, Amsterdam. 

 

het nota bene zijn ontwerp dat de basis leverde voor de aanvulling op die tweede serie. Zijn 

prent van Aaron had haast hetzelfde formaat en dezelfde kenmerken als de Mozes en Maria en 

ook deze voorstelling werd door Matham in prent gebracht (afb. 118).1419 Niets in de tekst 

verraadde echter Van Manders indirekte bekendheid bij de voorstellingen in de Santa 

Prassede. De genoemde beschrijving van het fresco in de San Lorenzo in Damaso bleef het 

enige moment waar hij duidelijk en met behulp van zijn bekende artistiek vocabulaire een 

werk van Cesari zou omschrijven. Ook het verloop van de handeling kende in het leven van 

Cesari enkele ongewone momenten. Het leven had in eerste instantie een chronologisch 

verloop, maar op enkele momenten werd daarvan afgeweken. Na het overlijden van paus 

Gregorius XIII kwam Cesari in dienst van kardinaal Giulio Antonio Santori van Santa 

Severina. Van Mander voegde daar nogal raadselachtig aan toe: “… daer hy noch 

teghenwoordich in is …”.  Elders betekende “tegenwoordig”  in 1603, maar het is de vraag of 

Van Mander werkelijk meende dat het dienstverband  zo lang voortduurde. In feite werd de 

opmerking ontkracht met de zin die er op volgde: “Hier nae heeft hy ghewrocht voor d’een en  

 

                                                 
1419 New Hollstein (Jacob Matham) 2007, nrs. 6-8, pp. 16-20. Aaron maakte geen deel uit in het originele 

decoratieprogramma van de kapel, maar was bedoeld als aanvulling daarop. De prenten verwezen naar de Olgiati 

kapel, maar de serie was bestemd om als zelfstandige reeks te functioneren. Over de beperkte bruikbaarheid van 

de term reproductiegrafiek, Bury 2001, pp. 10-11. 
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118. Jacob Matham naar Karel van Mander, Aaron, ca. 1602, gravure, Rijksmuseum, Amsterdam. 

 

d’ander.”1420 En inderdaad kreeg Cesari vervolgens allerlei opdrachten van nog belangrijker 

opdrachtgevers, terwijl over kardinaal Santori in het leven niet meer werd gerept. Een andere 

hobbel in het handelingsverloop lag bij het werk voor de San Lorenzo in Damaso. Bij het 

bewerken van de Vite had Van Mander over het algemeen de neiging gehad de tekstvolgorde 

aan te passen en te zorgen voor een logischer en vloeiender verloop van de handeling. 

Daarvan was nu geen sprake meer. Het was logischer geweest indien eerst de opdracht voor 

de San Lorenzo in Damaso was besproken, om pas daarna de episode te behandelen waarin 

Cesari zijn criminele broer te hulp kwam en de schilder zelf Rome moest verlaten. Dat 

verblijf buiten Rome had kunnen aansluiten bij de opdracht voor het klooster van San Martino 

in Napels. In tegenstelling tot die gebruikelijke evenwichtige opbouw sprong het verloop van 

de gebeurtenissen nu echter heen en weer tussen Rome, een min of meer gedwongen verblijf 

ten zuiden van die stad in Arpino en omgeving, daarna terug naar Rome voor de San Lorenzo 

in Damaso, om vervolgens naar Napels over te springen voor de decoratie van het San 

Martino klooster. 

Naast de afwijkende opbouw, de beperkte focus van de tekst en de haperingen in het 

verloop van de handeling was er nog meer ongewoon in het leven van Giuseppe Cesari. Een 

eenvoudige analyse van de frequentie van het woordgebruik laat overtuigend zien dat voor de 

biografie een afwijkend vocabulaire werd gehanteerd. Het is waarschijnlijk dat langere levens 

                                                 
1420 Van Mander 1604, 189r22-24. 
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een grotere linguïstische diversiteit kennen dan kortere, maar ten opzichte van andere lange 

levens nam de biografie van Cesari een eigen plaats in.1421 In dit leven werd een relatief groot 

aantal woorden en begrippen gebruikt dat nergens anders in het Schilder-boeck voorkwam.1422 

Woorden zoals oortgen, ex voto, gewillich, Iuli en Iul, op’t slach, de Pagadoor, toespijs, 

veronledicht, Maendt-gelt, Handschrift, Quitantie, gister avondt, in’t Somer-palleys, 

schermutseerden, op’t werck, hoogh Kerck, bataliken, lieflijckheden en cavalerade waren 

alleen in dit leven te vinden. Ook bleek de biografie van Cesari tal van woorden te bevatten 

die daar en daarnaast op slechts één andere plaats in het Schilder-boeck voorkwamen, zoals 

verdrieten, Tavelotse, nootwendicheyt of Pater nosters. Bovendien bleek het leven tal van 

woordcombinaties te kennen die nergens anders in het boek in vergelijkbare semantische 

samenhang te vinden waren. Er was sprake van meer versieringen van de tekst, van een 

bloemrijker taalgebruik met meer adjectieven, zoals “… lofrijcke rijpe vruchten zijns arbeydts 

…”.1423 Er werd veelvuldig gebruik gemaakt van synoniemen zoals “… zijn vroege groene 

Jaren …” en de zinnen hadden een andere ritme, met woordherhaling en opsommingen in 

drieën: “… was noch jong zijnde haest Weese, Vrouw, en Weduwe”.1424 Zinnen kenden een 

grotere literariteit, dat wil zeggen de zinsconstructie en woordkeuze leken meer gericht op de 

poetische functie ervan, zoals bijvoorbeeld hier in de uitleg van die opsomming over Cesari’s 

moeder a;s wees, vrouw en weduwe: 

 

“Weese wesende, was bestelt te Room in't Clooster van S. Anna. Vrouwe wordende, was 

ghetrouwt met eenen Ioseph Cleermaker van Arpino, in't Hertoghdom van Sarro, onder 

t'ghebiedt des edelen Iacobo Bon compagny, daer sy t'eynden dry Iaer Weduwe werdt, en 

weder Huysvrouwe van eene[n] aldaer geheeten Muzzio da casa Polidoro, een slecht 

Schilder wesende, om dat hy meer de wapene[n] in de Fransche krijgen, als de Schilder-

const oft pinceelen gheoeffent hadde.”1425 

 

Opvallend is ook dat het leven meerdere woorden en begrippen bevatte die direkt aan het 

Italiaans werden ontleend. In overeenstemming met zijn poëticale opvattingen had Van 

Mander eerder juist moeite gedaan om een Nederlands equivalent te vinden voor Italiaanse 

                                                 
1421 Taylor 2001-2002, p. 147. Taylor stelde voor het leven van Cornelis Ketel een groter aantal afwijkingen dan 

voor andere grote levens als van Goltzius of Spranger en stelde mede op basis daarvan voor dat Van Mander 

daar de tekst overnam die door Ketel zelf was geschreven. 
1422 Over onderzoek naar woordfrequentie en woordenschat ten behoeve van auteursherkenning, zie 

Textualscholarship.nl (2015). 
1423 Van Mander 1604, 187v46-188r01. 
1424 Van Mander 1604, 187v46; 188r02-03. 
1425 Van Mander, 188r03-09. 



 - 419 - 

begrippen.1426 Op die manier had hij het artistiek vocabulaire met veel nieuwe woorden 

verrijkt. Hier ging hij echter heel anders te werk en werden aan het Italiaans ontleende 

begrippen juist onvertaald in de tekst opgenomen, met daarnaast een vertaling naar het 

Nederlands. Zo werd de Pagadoor genoemd met de toelichting dat het ging om “… des Paus 

Ontfangher …”, een Quitantie was een “… Handtschrift …” en het was de “… Capomaistri 

oft Oppermeesters …”.1427 Grotesken en hun herondekking waren eerder al uitvoerig 

besproken, maar toch werd het hier nodig geacht de term toe te lichten en te spreken van “… 

Grotissen oft cieraten.”1428 In het geval van het Napelse klooster waar Giuseppe Cesari 

werkzaam was, werd eerst gesproken van “… het Clooster der Cathuysers …”, terwijl daarna 

de Italiaanse-Franse benaming volgde: “… Satereusen …” (Chartreuse).1429 Veel eigennamen 

van plaatsen en families die Van Mander elders nog wel eens verhaspelde werden alleen in 

correct Italiaans gegeven.1430 Er was ook veel aandacht voor Cesari’s herkomst uit het 

hertogdom van Sarro, voor de naam van de lokale heer daar, Boncompagni, maar ook de 

naam van de bandiet Sr. Antonio Griettano. Boncompagni was ook de familienaam van paus 

Gregorius XIII, waarmee er natuurlijk een goede aanleiding bestond om die naam in verband 

met de schilder te noemen. Toch leek het in combinatie met bijvoorbeeld het toelichten van de 

locatie van het stadje Arpino in het hertogdom Sarro, te duiden op een grotere interesse in de 

lokale situatie dan Van Mander normaliter voor zijn Nederlandse publiek relevant vond.1431 

Waarin de tekst bovendien afweek waren de enkele katholicismes die Karel van Mander 

elders over het algemeen juist had vermeden. Dat de paus werd aangeduid met “… zijn 

Heylicheyt …” was al enkele keren eerder gebeurd, maar tevens was er sprake van een “… 

hoogh kerck …”, van “…onses Heeren Hemelvaert …” en bovendien van een “… pater 

noster …” ofwel een rozenkrans die Cesari via de paus ten geschenke kreeg van de 

schoonmoeder van Philips III, Maria Anna van Beieren (1551-1608).1432 Het zou vreemd zijn 

indien Van Mander dit was ontgaan, bijvoorbeeld omdat hij onder toenemende tijdsdruk stond 

om de Italiaanse Levens af te ronden. Voor de mennist Van Mander die tot de behoudende tak 

van de oud-Vlaamse “huiskopers” behoorde, moet er een dwingender reden geweest zijn om 

van de gevolgde lijn af te wijken. Het weglaten van al te direkte verwijzingen naar het 

katholieke geloof zou nauwelijks tekstverlies hebben betekend. Het is dus niet waarschijnlijk 

                                                 
1426 Vgl. Keizer en Richardson 2012, met name daarin Ramakers 2012. 
1427 Van Mander 1604, 188v46-47; 188v47; 188r37-38. 
1428 Van Mander 1604, 188v12. 
1429 Van Mander 1604, 189r37. 
1430 Vgl. Miedema 1984a, p. 4. 
1431 Van Mander 1604, 188r03-08. 
1432 Van Mander 1604, 188v36, 189r39, 190r21, 189v42. 
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dat hij ze niet verwijderde omdat er anders te weinig materiaal over bleef.1433 Het meest 

waarschijnlijke is dat de eigenlijke auteur van de tekst niet zo gevoelig was voor het 

voorkomen van verwijzingen naar het katholicisme. Alles in overweging nemend is het 

waarschijnlijk dat het leven van Giuseppe Cesari voor het grootste deel door een ander dan 

Karel van Mander werd opgesteld. Die onbekende auteur lijkt zich in ieder geval voor de 

bespreking van de jeugd van Cesari tot en met het dienstverband bij kardinaal Santori te 

hebben gebaseerd op een bestaande, in het Italiaans opgestelde tekst. Gezien de relatief 

uitvoerige behandeling van de jeugd en doorbraak van de kunstenaar, lijkt het zeer 

aannemelijk dat die Italiaanse tekst oorspronkelijk bedoeld was als eerste aanzet tot een veel 

completere biografie van Giuseppe Cesari. Het is mogelijk dat ook volgende delen aan een 

Italiaanse brontekst werden ontleend, maar daaraan werd ook ander materiaal toegevoegd. Op 

enkele plaatsen was het Van Mander zelf die de tekst verder uitbreidde. Dat gebeurde in ieder 

geval aan het einde, waar het vertelperspectief heel duidelijk wijzigde. In dezelfde 

bewoordingen als eerder gebruikt, sloot hij de biografie daar af met de woorden:  

 

 “Wat hy in Vranckrijck gheschildert heeft, en weet ick niet, dan dat hy te Room ghekeert, 

vast voort vaert in zijn Const, en van den Paus, en ander Heeren, hooghlijck begaeft, en 

vereert wort, ghelijck hy om der Const wille wel verdient, en weerdigh is.”1434 

 

Woordkeuze en aandacht voor het kunstwerk suggereren dat Karel van Manders stem ook 

doorklonk in de genoemde passage over de San Lorenzo van Damaso. Bovendien, de wijze 

waarop die passage werd afgesloten met: “Summa …”, duidde gewoonlijk op een wisseling 

van bronmateriaal.1435 Van Mander gebruikte het meestal waar hij Vasari inkortte en de 

belangrijkste conclusies nog werden gegeven. Verder was het waarschijnlijk ook Van Mander 

die de verwijzing toevoegde naar de prent van Jacob Matham van Cupido overwint Pan en 

wordt gekroond door Venus en Juno naar de loggia in het Romeins paleis van een 

edelman.1436 

De onbekende auteur die het gros van de tekst van het leven van Giuseppe Cesari 

vertaalde en schreef, moet het Italiaans goed hebben beheerst en zal ook goed bekend zijn 

geweest met de artistieke situatie ter plekke. Wie deze auteur was is niet bekend, maar 

mogelijk biedt de tekst een aanwijzing. De vermelding van de paus die als boodschapper 

                                                 
1433 Voor het leven van Frans Mostaert opperde Taylor dat daar het verwijderen van  vreemde tekstelementen 

betekend zou hebben dat uiteindelijk te weinig materiaal over zou blijven; Taylor 2001/2002, p. 146. 
1434 Van Mander 1604, 190v01-04. 
1435 Van Mander 1604, 189r45-189v05. 
1436 New Hollstein (Jacob Matham) 2007, nr. 179, pp. 76-77. 
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wilde fungeren om de rozenkrans aan Giuseppe Cesari over te brengen, vormde de opmaat tot 

het beschrijven van de nauwe band tussen paus en kunstenaar. Dit werd flink aangezet in een 

anekdote waarin de paus tijdens zijn lunch met de schilder een glas bier deelde. Dat bier werd 

hem jaarlijks vanuit Holland toegezonden door een koopman. Vervolgens werd beschreven 

hoe de paus de kunstenaar in verband met zijn werk voor de San Giovanni in Laterano (1599-

1601) verhief tot ridder in de orde van Christus. Uit handen van de paus ontving hij ook het 

ereteken dat daaraan verbonden was, namelijk een medaille aan een lange gouden ketting.1437 

Cesari werd ziek en weer bleek hoezeer de paus hem waardeerde. De paus liet de schilder 

door zijn eigen arts behandelen met een zeer kostbare olie waarmee Cesari’s lijf werd 

ingewreven. Daarvan mocht ook Cesari’s goede vriend en medewerker, de Nederlandse 

schilder Floris van Dijck, profiteren. Van Dijck verbleef vele jaren in Rome en keerde na 

1600 weer terug naar de Nederlanden, waar hij in 1606 in Haarlem woonde en in 1610 lid 

werd van het Sint Lukasgilde.1438 Hij was een schilder van stillevens en was afkomstig uit een 

vermogende, waarschijnlijk rooms-katholieke familie. Hij werd ook genoemd in het 

onderschrift van een prentportret van Cesari (afb. 119). Die prent werd door Jacob Matham 

vervaardigd naar een schilderij van Evert Crijnsz. Van der Maes dat weer terugging op een 

tekening van Floris van Dijck.1439 Wellicht dat Floris van Dijck het in het Italiaans gestelde 

biografiefragment over Giuseppe Cesari naar het Nederlands vertaalde en met meer anekdotes 

aanvulde. Na enkele minimale aanvullingen nam Van Mander het vervolgens op in zijn boek. 

Het is goed mogelijk dat hij de aangeleverde tekst niet teveel wilde aanpassen uit ontzag voor 

de autoriteit van zijn bron. Iets dergelijks betoogde Taylor eerder met betrekking tot het leven 

van Cornelis Ketel, dat voor het grootste deel waarschijnlijk door die schilder zelf werd 

geschreven.1440 

 Jacob Matham stak niet alleen de portretprent van Giuseppe Cesari. Hij vervaardigde ook 

een prent naar Cesari’s Cupido overwint Pan en wordt gekroond door Venus en Juno. Die 

prent kwam waarschijnlijk tot stand met behulp van een tekening die Matham ter plekke 

maakte in de loggia van het paleis Corradino Orsini, het tegenwoordige palazzo Pio Sodalizio  

 

                                                 
1437 Van Mander beschreef die medaille vrij nauwkeurig. Ze toonde een kruis met palmtak en olijftak aan de ene 

zijde en daarnaast het portret van de paus Clemens VIII. Dit komt exact overeen met een medaille die inderdaad 

door Clemens VIII werd uitgegeven in 1598; British Museum, Londen, P. 918/64, Gaspare Cambio. Ze werd 

mogelijk aan Cesari uitgereikt, maar het zal echter niet het teken zijn geweest dat de paus hem omhing ter 

gelegenheid van zijn ridderschap. 
1438 Biesboer en Togneri 2001. 
1439 New Hollstein (Jacob Matham) 2007, nr. 236, pp. 196-197.  
1440 Taylor 2001/2002, p. 147. 
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119. Jacob Matham naar Evert Crijnsz. van der Maes en Floris van Dijck, Portret van Giuseppe Cesari, 1606, 

gravure, Rijksmuseum, Amsterdam. 

 

dei Piceni te Rome (afb. 120).1441 Dat fresco werd door Giuseppe Cesari in 1594-95 

uitgevoerd, dus toen Jacob Matham in Rome verbleef werd het juist voltooid.1442 Na de 

vermelding van dit werk liep het leven nagenoeg ten einde. Hoofdzakelijk restte nog de 

vermelding van de reis die de schilder maakte naar Frankrijk in gezelschap van kardinaal 

Aldobrandino ter gelegenheid van het huwelijk van Hendrik VIII en Maria de’Medici. Van 

Mander wist geen werk te noemen dat de schilder in Frankrijk uitvoerde en ook wat hij na 

terugkeer in Rome maakte, bleef onvermeld. Grote opdrachten die Cesari in en rond Rome na 

1600 uitvoerde bleven daardoor ongenoemd, zoals de fresco’s met oud-testamentische 

voorstellingen in de villa Aldobrandini in Frascati (1602-03) en de mozaïekdecoratie van de 

koepel van de Sint Pieter te Rome (1603).1443 Terwijl elders de berichtgeving doorliep tot 

waarschijnlijk halverwege 1602, droogde de informatievoorziening hier rond het jaar 1600 op. 

                                                 
1441 New Hollstein (Jacob Matham) 2007, nr. 179, pp. 76-77. 
1442 Röttgen 2002. 
1443 Röttgen 2002. 
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120. Jacob Matham naar Giuseppe Cesari, Cupido overwint Pan en wordt gekroond door Venus en Juno, ca. 

1596, gravure, Rijksmsuem, Amsterdam. 

 

Het laatste Italiaanse leven was wat betreft brongebruik nog diverser. Zoals gezegd leek de 

titel “Van verscheyden Italiaensche Schilders, die in mijnen tijdt te Room waren, tusschen 

Ao. 1573. en 1577” te impliceren dat we hier te maken kregen met een verslag van Karel van 

Manders persoonlijke ervaringen in Rome, maar dit bleek niet het geval. Delen van de tekst 

gingen terug op eigen herinneringen, maar prenten en mondelinge bronnen waren evenzeer 

belangrijk. Ook hier wezen de sprongen in het vertelperspectief op de versnipperde aard van 

het bronmateriaal en het ik-perspectief werd lang zo strikt niet gehanteerd als op basis van de 

titel verwacht zou worden. De bespreking van schilders ging grofweg in volgorde van 

belangrijkheid, chronologie en hoeveelheid beschikbaar materiaal. De eerste kunstenaar 

Girolamo Muziano had Van Mander zelf in Rome meegemaakt. Deze was toen al redelijk op 

leeftijd en had zijn naam gemaakt. Toch bestond de kern van de bepreking van deze meester 

uit iets anders dan eigen herinneringen, namelijk enerzijds een bespreking van prenten van 

Cornelis Cort naar Muziano en anderzijds de ervaringen van Goltzius met die schilder. 

Daaromheen groepeerde Van Mander enkele losse eigen herinneringen. Hij attendeerde de 

lezer erop dat Muziano’s landschappen ook in de Grondt waren genoemd en vatte nog eens 

kort samen hoe Muziano dit deel der Consten had verrijkt. Die analyse baseerde hij 

waarschijnlijk op prenten waaraan alle kenmerken zo goed af te lezen waren. Belangrijk vond 
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hij Muziano’s bijzondere vaardigheid in het weergeven van grond, voorgrond en bomen met 

grillige wortelen, stammen, klimop of andere begroeing die erover groeide. Hij noemde ook 

Muziano’s bijzondere aandacht voor bladeren. De bladslag gaf de schilder het liefst weer als 

kastanjeblad, volgens Van Mander beweerde Muziano zelfs dat geen boom een betere 

tekening had dan de kastanjeboom. Vervolgens kwamen wel twee geschilderde werken ter 

sprake. Alleereerst een landschap in het Belvedere van het Vatikaans paleis, achter de fontein 

met het antieke beeld van Cleopatra ofwel de Slapende Ariadne (afb. 121).1444 Daarnaast 

waren er de landschappen in de Villa d’Este te Tivoli, waarbij hij noteerde dat een deel ervan 

helaas verloren ging bij de verbouwing van die villa.1445 In hoeverre die vermeldingen op 

eigen herinneringen steunden is niet duidelijk. Hij noemde in ieder geval niet met zoveel 

woorden dat hij de werken daar zag. Over de Villa d’Este zal Pieter Vlerick hebben verteld en 

zowel Tivoli als het Belvedere zal Van Mander zelf hebben bezocht. Hendrick Goltzius was 

echter recentelijker in Rome, waar hij in zijn campagne om antieke sculptuur in beeld te 

brengen ondermeer de Slapende Ariadne in beeld bracht. Hij zal bij die gelegenheid ook het 

geschilderde landschap achter het beeld hebben geregistreeerd en wellicht is de observatie dat 

hierin de hand van Muziano te herkennen was van hem afkomstig. Die indruk wordt versterkt 

doordat Van Mander in aansluiting op het noemen van de twee werken overstapte op 

Goltzius’ ervaringen met de landschapschilder. Goltzius had Muziano in zijn atelier in Rome  

                                                 
1444 Het beeld bevond zich vanaf 1512 in de pauselijke sculptuur collectie in het Belvedere. Het was opgesteld in 

een beschilderde nis met geglazuurde rotsen waaruit water ontsprong, ervoor stond een antieke sarcofaag om het 

water op te vangen. Een tekening van Francesco da Hollanda van 1538 uit het zogenaamde Escorial schetsboek, 

toont de toenmalige opstelling; Brummer 1970, p. 157, afb. 136. Onder leiding van Daniele da Volterra werd die 

in 1550-51 veranderd. In dezelfde rechthoekige kamer aan het einde van de lange galerij naar het Belvedere, 

werd een kunstmatige grot gebouwd waarin de Slapende Ariadne werd geplaats. Het plafond en de wanden 

werden gedecoreerd met landschappen en grotesken door Daniele da Volterra en een niet nader 

gedocumenteerde groep schilders. Mogelijk bevond Muziano, die in 1549 naar Rome kwam, zich daarbij. 

Overigens wordt Van Manders toeschrijving door geen enkele andere bron bevestigd. Titi (1721) beschreef dat 

zich achter de fontein mozaïken bevonden. Aan het einde van de achtiende eeuw werd de Slapende Ariadne 

verplaatst en de fontein gedemonteerd. In 1954 werd in de ruimte de Torso Belvedere tentoongesteld, 

tegenwoordig bevat de kamer (nu simpelweg vestibolo Quadrato geheten) de sarcofaag van Cornelius Scipio 

Barbatus en een kaartenkiosk; Titi 1721; Ackerman 1954, p. 77; Canedy 1967, pp. 110-118; Miedema 1973, dl. 

2, p. 550, n. 98. Noë vond de landschappen en grotesken sterk overschilderd en daardoor haast niet te 

beoordelen; Noë 1954, p. 309. 
1445 Op de piano nobile is een groot aantal kamers gedecoreerd met landschappen. Deze werden gestoffeerd door 

kunstenaars uit het Noorden, zoals Pieter Vlerick; Miedema 1994-1999, dl. 4, p. 114. Hoewel Van Mander sprak 

van “… boven in ’t Palleys …” is het niet waarschijnlijk dat hij het letterlijk bedoelde dat de wandschilderingen 

op een hogere verdieping te vinden waren. Het woordgebruik lijkt eerder een logisch gevolg van het even 

daarvoor noemen van “… den Hof …” van de kardinaal: de tuin ligt inderdaad veel lager dan de daar bovenuit 

rijzende villa. In het leven van Pieter Vlerick sprak Van Mander ook eenvoudigweg van “… Landschappen van 

Muziano, in ’t Paleys van den Hof …”; Van Mander 1604, 250v14-17. Volgens Coffin werden waarschijnlijk in 

1568 of 1569 de zuidwest- en noordwestelijke hoeken van de villa veranderd. Daarbij werden de buitenmuren 

van de hoekkamers deels doorgebroken en kunnen decoraties verloren zijn gegaan; Coffin 1960, pp. 11-13. 
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121. Hendrick Goltzius, Slapende Ariadne, zwart krijt gehoogd met loodwit op blauw papier, 1591, Teylers 

Museum, Haarlem. 

 

opgezocht. Hij tekende diens portret en bewonderde zijn landschapstekeningen naar het 

leven.1446 Van Mander noemde hoe tekeningen van Muziano door Cornelis Cort in prent 

waren gebracht (afb. 122) en een dergelijke samenwerking had de schilder waarschijnlijk ook 

met Goltzius in gedachte. Diens verzoek om verschillende van zijn inventies in prent te 

brengen, wist Goltzius echter beleefd af te slaan. Het is mogelijk dat het daarbij niet ging om 

landschappen, maar om voorstellingen met figuren. Van Mander wist dat hij wel enkele 

figuurstukken van Muziano in Rome had gezien. Zonder dat die werken nader geïdentificeerd 

werden, was duidelijk dat hij hem geen geweldige schilder van figuren vond. Muziano’s 

figuren deden niet onder voor die van Lorenzo Sabatini, die Van Mander verderop juist zo 

waardeerde. Die waardering berustte op een eigen, weliswaar vage herinnering, terwijl het 

oordeel over Muziano wellicht eerder steunde op de mening van Goltzius. Het bood wel de 

mogelijkheid voor het toevogen van een algemeen advies, namelijk dat een schilder niet iets 

moest willen waarvoor de natuur hem geen talent had geschonken. Aansluitend noemde hij 

Muziano’s voorstellingen van de Heilige Franciscus, die dikwijls gekopieerd werden, maar 

het lijkt erop dat hij zich ook hier beriep op prenten.1447 

 

 

                                                 
1446 Over Goltzius kunstenaarsportretten, Amsterdam - New York - Toledo 2003-2004, pp.  146-167. Een portret 

van Muziano is niet bekend. 
1447 New Hollstein (Cornelis Cort) 2003, dl. 2, nrs. 107-111, pp. 128-140. 
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122. Cornelis Cort naar Girolamo Muziano, Landschap met Johannes de Doper, 1573, gravure, British Museum, 

Londen. 

 

Terwijl Van Mander zich voor het voorgaande dus waarschijnlijk slechts in beperkte mate 

baseerde op zijn eigen herinneringen, leek die eigen ervaring belangrijker in de 

daaropvolgende korte vermelding van Cesare Nebbia als naaste medewerker van Muziano. 

Van Mander stelde dat “… in mijnen tijt …” deze Nebbia een werk vervaardigde voor de Sint 

Pieter. Hij wist de plaats van het werk niet exacter te benoemen, maar de Heilige Petrus 

geneest de kreupelen was waarschijnlijk één van de voorstellingen die in 1574 door 

verschillende meesters in de voorhal, Porticus Constantiniana, van de oude Sint Pieter werden 
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uitgevoerd.1448 Ook hierna bleef Karel van Mander bij zijn eigen ervaring toen hij schreef dat 

in “… desen selven tijdt …” ook Lorenzo Sabatini in Rome aan het werk was. Van hem wist 

hij twee werken te noemen in de Capella Paolina. Zijn bekendheid met de indeling van het 

gebouw werd duidelijk uit zijn toelichting dat de Capella Paolina gelegen was naast de Sala 

Regia. Het gebrek aan details over de voorstellingnen en de omissie van het derde stuk dat 

Sabatini er uitvoerde, de Val van Simon Magus, duidt hier op echte eigen herinneringen. Hier 

en daar wist Van Mander enkele feiten op te diepen, inclusief de onuitwisbare indruk die 

Sabatini als opzichter over een grote groep kunstenaars had achter gelaten:  

 

“Hy hiel hem soo wat statich, rijdende met zijn behanghen Peerdt met de valdrappo, en als 

gheseyt is, hiel een deel Schilders in het werck …”.1449 

 

Hij herinnnerde zich die anecdotische impressie, terwijl daarnaast allerlei hiaten in zijn kennis 

duidelijk zijn. Hij wist niet dat de schilder in 1576 overleed en evenmin dat Federico Zuccaro 

het werk voor de Capella Paolina van Sabatini overnam. Gezien de onevenwichtigheid van de 

herinneringen en het diverse brongebruik kunnen aan dit soort omissies echter geen 

conclusies worden verbonden over Van Manders verblijf in Rome.1450 

Onder leiding van Lorenzo Sabatini werkte ook een schilder die op Van Mander en 

tijdgenoten grote indruk maakte. De enige marginale noot die na het leven van Giorgio Vasari 

nog in de Italiaanse Levens voorkwam, was aan deze schilder, Raffaellino da Reggio, 

gewijd.1451 Net als bij Girolamo Muziano wist Van Mander over deze kunstenaar wat meer te 

zeggen. Raffaellino was ook ter sprake gekomen in de Grondt in het hoofdstuk over het 

samenvoegen van kleuren, waar hij goldt als een schilder die werkte in het Belvedere en die 

met zijn grisailles de aandacht van Van Mander en alle andere schilders naar zich toe trok.1452 

In het leven leken Van Manders mededelingen weer terug te gaan op rudimentaire 

herinneringen, aangevuld met gegevens die van derden afkomstig waren. Wellicht wist hij 

bijvoorbeeld zelf nog dat Raffaellino niet op basis van een dagloon werkte, maar als 

vergoeding een meerbedrag kreeg voor zijn werkzaamheden.1453 De herkomst van het 

topische verhaal over Raffaellino’s eenvoudige afkomst waaraan hij zich ontworstelde, zijn 

                                                 
1448Van Mander 1604, 193r02-08; Noë 1954, p. 312. Deze wandschilderingen zijn bij de afbraak van dit deel van 

de basiliek onder Paulus V (1605-1621) verdwenen; Rice 1997, pp. 17-27. 
1449 Van Mander 1604, 193r14-16. 
1450 Vaes en Noë meenden dat Van Mander in augustus 1576  Rome al verlaten had, aangezien  hij de dood van 

Sabatini anders zeker vermeld zou hebben; Vaes 1931a, p. 222; Noë 1954, p. 312. 
1451 Van Mander 1604, 193r: “Van Raphael van Reggio, uytnemende Schilder.” 
1452

Van Mander 1604, 46r12b-h; 46r: “Raphael da Rezzo Exempel, van veel graeuwkens te maken.” 
1453 Van Mander 1604, 193r16-19. 
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werk voor Federico Zuccaro en het decoreren van façades met grissailles, is niet helemaal 

duidelijk (afb. 123). Van Mander legde voor dat laatste geen verband het in de Grondt 

genoemde talent voor “… graeuwkens …”, zoals in het Belvedere te zien was. 

 

 

123. Raffaellino da Reggio, Hercules, Minerva en Mars: voorstudie voor façadedecoratie van een huis in 

Campo Marziote Rome, [ca. 1573], zwart krijt en gewassen bruine inkt op papier, British Museum, Londen. 

 

Nadat Raffaellino onder leiding van Sabatini in het Vatikaans paleis ging werken, leek Van 

Mander zich in ieder geval niet meer op zijn eigen observaties alleen te baseren. Weer diende 

Goltzius zich hier aan als een mogelijke informant. In het leven van Correggio was 

beschreven hoe hij in de collectie van de gravin van Santa Fiore een werk van Raffaellino da 

Reggio bewonderde (afb. 124) en wellicht zocht hij meer werk van deze schilder in Rome op. 

Raffaellino vervaardigde boven een trap een Wapen van Gregorius XIII met Justitia en 

Prudentia, waarbij vooral de plooival van de draperieën bij Prudentia werd gewaardeerd.1454 

In de Sala Ducale noemde hij nog een plafondschildering van Hercules en Cacus en een fries 

met enkele Muzen.1455 Vervolgens werden verschillende werken uitvoerig beschreven, met 

                                                 
1454 Van Mander 1604, 193r31-34; Noë 1954, pp. 313-314; Mancini noemde zonder verdere bijzonderheden ook 

een wapen geschilderd door Rafaellino, maar dan in de Sala Ducale; Mancini 1923, p. 51. 
1455 Fantini 1850, p. 26; Baglione 1642, p. 26; Noë 1954, p. 314. 
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124. Raffaellino da Reggio, Tobias en de engel, ca. 1575-1576, olie op paneel, Galleria Borghese, Rome. 

 

name voorstellingen die Raffaellino uitvoerde in de Porticus Constantiniana (afb. 125). De 

uitvoerigheid van de beschrijving maakt het waarschijnlijk dat Van Mander dit uit zijn 

geheugen opdiepte. Ook de gebruike terminologie had associaties met de manier waarop 

eerder Goltzius’ observaties van de collectie van de gravin van Santa Fiore waren besproken. 

Die uitvoerigheid leverde met betrekking tot het werk voor de oude Sint Pieter een 

interessante vergelijking op met de tapijten van Rafael, waaraan de voorstellingen waren 

ontleend.1456 

 De bespreking van Raffaellino’s Engel of Victoria voor de Sala Regia en de mededeling 

dat de schilder ook in de Loggie en Stanze van het Vatikaans paleis werkte, leidde tot een 

toelichting op Raffaellino’s manier van schilderen, namelijk met diepe, haast zwarte 

schaduwpartijen waardoor zijn werk een groot rilievo bezat:  

 

                                                 
1456 Van Mander 193r5-8; Noë 1954, 314; Rice 1997, p. 17. De fresco's kwamen tussen juli 1574 en begin 

januari 1575 tot stand onder leiding van Sabatini, maar werden onder meer uitgevoerd door Raffaellino da 

Reggio en Cesare Nebbia. 
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125. Giovanni Battista Cavalieri, De opening van de heilige deur van de Sint Pieter ter gelegenheid van het 

heilig jaar 1575, 1575, gravure, British Museum, Londen. 

 

“Van hem is oock in Sala Regi eenen Engel, oft Victoria, seer wel gheschildert op het nat: 

oock in de logien, en camers des Paus, verscheyden dinghen. Hy hadde een maniere, zijn 

dingen, daer't te pas quam, redelijck hardt te diepen, wel tot op het swart: dat welck doch 

van verre wel liet, en groot macht zijn dingen gaf.”1457 

 

Raffaellino’s werk voor het Oratorio del Gonfalone, Pilatus wast zijn handen in onschuld, zal 

Van Mander gekend hebben, maar werd verder niet toegelicht, terwijl nog minder details 

gegeven werden over de speculatieve opmerking dat de schilder ook werkzaam was geweest 

in een kapel van de Santa Maria Maggiore.1458 Hierna volgde nog samenvattend dat het werk 

van Raffaellino werkte als een “… seyl-steen voor alle ooghen der jonge Schilders, soo 

                                                 
1457 Van Mander 1604, 193r46-193v03. In het leven van Vasari gebruikte Van Mander ook de term macht in de 

vertaling van “… maestà e grandezza …” hetgeen bij Van Mander “… macht en heerlijkheyd …” werd; Van 

Mander 1604, 183v32; vgl. Vasari 1568, III, p. 998, r. 45; cursivering SGW. 
1458 Van Mander 1604, 193v03-07.  
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treckende en aenlockende om nae te volghen”, sterk lijkend op Goltzius’ opmerking over het 

werk van Correggio.1459 Mogelijk duidde “In summa …” ook op een overgang in 

brongebruik. Van Mander gaf nog een korte typering van de schilder, waarbij de 

overeenkomsten met zijn illustere naamgenoot opvielen. Net als Rafael was hij niet alleen 

buitengewoon getalenteerd, maar ook een knappe jongeman die door toedoen van de 

vrouwenliefde vroegtijdig aan zijn einde kwam. Dat was in 1578 nadat Van Mander uit Rome 

vertrokken was: “… tot groot jammer en schade der Schilder-const, die door desen tweedden 

Raphael vaste hope hadde tot haer uyterste heerlijckste vercieringhe te comen” (afb. 126).1460 

 

 

126. Raffaellino da Reggio, Portret van een jonge man (zelfportret?), zwart en rood krijt op paper, British 

Museum, Londen.  

                                                 
1459 Van Mander 1604, 193v07-09. 
1460 Van Mander 1604, 193v09-13. Raffaellino da Reggio overleed in 1578. Zijn vroege dood werd vermeld door 

Fantini, die noteerde dat de schilder in de maand mei van zijn zevenentwintigste levensjaar ziek werd door een 

“febre etica”, waaraan hij uiteindelijk overleed; Huys 1999; Fantini 1850, p. 28. 
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Na het afsluiten van de vermelding van de briljante, te jong gestorven schilder, noemde Van 

Mander twee schilders die in Raffaellino’s gezelschap werkzaam waren. Bij deze schilders, 

Paris Nogari en Giovanni Alberti, leek sprake te zijn van een rudimentaire eigen herinnering 

die met ander materiaal werd aangevuld.1461 Over Nogari was Van Mander kort. Hij wist nog 

dat hij met Raffaellino in het Vatikaans paleis werkte en dat zijn werk, hoewel niet slecht, 

verbleekte naast dat van zijn collega. Over Giovanni Alberti was hij minder zeker van zijn 

zaak. Mogelijk hoorde Van Mander van een informant over Giovanni Alberti en hij koppelde 

dit aan iemand die hij zich uit zijn eigen tijd, “…(so my voor-staet) …”, meende te 

herinneren. Of die “… Gioan del Borgo, van Bolognen …” inderdaad dezelfde was als de 

schilder die de Sala Clementina decoreerde is niet zeker. De rudimentaire herinnering bood 

wel de gelegenheid om het werk van Giovanni en Cherubino Alberti te bespreken in het 

nieuwe deel van het Vatikaans paleis dat onder Clemens VIII was gebouwd.1462 De 

indrukwekkende illusionistische architectuurdecoratie met allegorische figuren van de Sala 

Clementina was begonnen in 1596, het plafond was voltooid in 1598 en de wanden in 

1602.1463 Toch zou Van Mander het uitvoerig beschrijven: 

 

“Onder ander wercken van Gioan, is van hem te sien in een groote sael oft stantie, midden 

in het welfsel, een open gat, versiert oftmen de Hemelsche locht saghe: boven zijn van 

onder op te sien eenighe seer fraey vercortende beelden van eenighe deughden op een 

Galerije, welcx lijste rust op vercortende Balusters: aen dese lijste schijnt te hanghen des 

Paus wapen, welcke verselschapt oft ghedraghen is van vliegende kinderkens, dat seer 

lustigh te sien is: dese beelden zijn van den verhaelden Carubin. Onder dese Gallerije, heeft 

noch Gioan ghemaeckt, in een seer schoon perspect, vercortende schoon groote Colomnen, 

die t'bovenste werck schijnen gheladen te hebben: so datmen daer natuerlijck meent te sien 

een seer hooghe verdiepinghe, oft opstijghende insien.”1464 

 

Van Mander verwees niet naar Paul Bril die in 1602 in dezelfde zaal het overweldigende 

Martyrium van de heilige Clementinus schilderde, een werk dat hij in de Nederlandse Levens 

beschreef.1465 Hij kon weinig biografische bijzonderheden noemen, maar hij noteerde wel dat 

Giovanni Alberti was overleden, hetgeen inderdaad gebeurde op 10 augustus 1601.1466 Het 

was vooral Giovanni Alberti die werd belicht. Hij gold als de betere kunstenaar van de twee, 

                                                 
1461 Van Mander 1604, 13-19. 
1462 Van Mander 1604, 193v19-22. 
1463 Witcombe 1992, p. 280. 
1464 Van Mander 1604, 193v22-32. 
1465 Van Mander 1604, 291v39-43. 
1466 Van Mander 1604, 193v22-34; Bell (2015). 



 - 433 - 

zoals zichtbaar werd in het verhaal dat Cherubino van doodslag was beschuldigd en alleen 

door toedoen van zijn broers goede naam was vrijgekomen.1467 De vermelding was 

opgehangen aan Giovanni Alberti, maar het werk dat Van Mander waarschijnlijk in prent 

kende was van Cherubino Alberti, namelijk diens Terugkeer van de vlucht naar Egypte (afb. 

127). 

 

 

127. Cherubino Alberti, Terugkeer van de vlucht naar Egypte, 1574, gravure, Rijksmuseum, Amsterdam. 

 

De enige tekening waarvan duidelijk is dat ze door Van Mander in Italië werd vervaardigd, is 

gedateerd 1576. Ze ging waarschijnlijk terug op die prent van Cherubino Alberti (afb. 

128).1468 Verschillende elementen uit die prent en zijn eigen tekening gebruikte Van Mander  

                                                 
1467 Van Mander 1604, 193v21-22. 
1468 Reznicek 1993, pp. 76-77; Dittrich 1997, pp. 90-91, nr. 36, col. Ill; New Hollstein (Karel van Mander) 1999, 

p. xxiv, afb. 7; Ketelsen 2011, pp. 79, 88, 98-99, 389. 
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128. Karel van Mander, Terugkeer van de vlucht naar Egypte, gewassen tekening in pen en inkt, gehoogd met 

wit, 1576, Kupferstich-Kabinett, Dresden. 

 

nogmaals in 1590 in een prent met hetzelfde onderwerp (afb. 129).1469 In hoofdzaak hielden 

de vermeldde feiten dus geen verband met Van Manders eigen ervaringen en waar dat wel had 

gekund, daar zweeg de tekst. 

 Terwijl de tekst aangaf dat Van Mander voor Muziano, Raffaellino da Raggio en voor 

Giovanni en Cherubino Alberti een rudiment van een herinnering met behulp van derden 

uitbreidde tot meer, steunde wat erna kwam in eerste instantie wel sterker op zijn ervaringen. 

“Guidonio” werd geïntroduceerd als een schilder die ook “… in mijnen tijdt …” in Rome 

werkzaam was. Van Mander kon behalve grotesken en plafondstukken alleen zijn aandeel 

noemen in het fresco van Mateo Pérez de Alesio op de achterwand van de Sixtijnse kapel, de 

Aartsengel Michaël verdedigt het lichaam van Mozes (afb. 130).1470 

 

                                                 
1469 New Hollstein (Karel van Mander) 1999, nr. 47, p. 47. 
1470 Van Mander 1604, 193v34-43. “Guidonio” zou volgens Van Mander de engel hebben geschilderd, waarmee 

hij kennelijk de aartsengel Michael bedoelde. De opmerking dat de kwaliteit van deze schilder al kon worden 

afgelezen aan de poot van de leeuw, doet echter vermoeden dat de schilder niet zelfstandig zo’n groot aandeel 

had in de uitvoering van het fresco. Met de leeuwenpoot doelde Van Mander kennelijk op de voet van de 

decoratieve figuur, die de hoek siert van de baar die het lichaam van Mozes draagt. Het is waarschijnlijker dat 

een schilder van grotesken en kleinere figuren in compartimenten voor dat onderdeel van de voorstelling 

verantwoordelijk was. 
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 129. Karel van Mander, Terugkeer van de vlucht naar Egypte, gravure, 1590, Rijksmuseum, Amsterdam. 

 

 “Guidonio” is wel geïdentificeerd als Galeazzo Ghidoni, een schilder uit Cremona.1471 Die 

identificatie is echter verre van sluitend, vooral omdat Van Mander aangaf dat de schilder 

jong stierf, terwijl Galeazzo Ghidoni pas in 1651 overleed.1472 Over Mateo Pérez de Alesio 

wist Van Mander iets meer. Hij maakte de schilder mee in het Oratorio del Gonfalone, waar 

Mateo Pérez een Ecce Homo uitvoerde en uit onvrede vernielde. Van Mander had het 

vernielde werk zelf gezien en herinnerde zich dat het geen slechte ordonnantie had. Hij wist 

ook nog dat Mateo Pérez naast een trap enkele figuren maakte in brunaille, “…als van coper 

…”, maar ook dat werk was onvoltooid.1473 Persoonlijker was ook de toevoeging dat de 

schilder naar Malta was uitgeweken en in de kathedraal in Valletta zou werken. Van Mander 

was kennelijk zelf van het plan geweest Mateo Pérez de Alesio samen met Etienne Dupérac 

achterna te reizen, maar uiteindelijk kwam er niets van terecht.1474 Hij noemde nog grotesken 

en antieke vazen van Mateo Pérez, die hij in de Villa Mondragone in Frascati zag.1475 

  

                                                 
1471 Vaes 1931b, p. 9; Noë 1954, pp. 316-317. 
1472 Van Mander 1604, 193r43-44; Dizionario Biografico degli Italiani 2000, nr. 53. 
1473 Van Mander 1604, 193v44-194r06. 
1474 Van Mander 1604, 194r07-12. 
1475 Van Mander 1604, 194r12-16; vgl. Noë 1954, pp. 31-32. 
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130. Mateo Pérez de Alesio, De aartsengel Michaël verdedigt het lichaam van Mozes, ca. 1574, fresco, Sixtijnse 

kapel, Vatikaans paleis, Rome. 

 

De levendigheid van de tekst doet haast vergeten dat Van Manders herinnering ook hier zeer 

fragmentarisch was.1476 Dat gold zeker voor de vermelding van “… eenen Ricardo …”, die is 

geïdenfiticeerd als Riccardo Sassi. Van Mander leek alleen te weten dat de schilder in het 

Vatikaans paleis werkzaam was met Raffaellino da Reggio – abusievelijk aangeduid als 

Raphael d'Aretso. Het betrof in hoofdzaak een anekdote over de schilder die Van Mander 

kennelijk indertijd had opgevangen. Ze bracht niet alleen de hoogmoed van sommigen 

schilders, maar ook de sterke Romeinse artistieke rivaliteit onder de aandacht.1477 Nogmaals 

kwam Van Mander terug op Etienne Dupérac. Hij wist dat de kunstenaar afkomstig was uit 

Parijs en de bouwmeester was van kardinaal Sermoneta. Hij somde verschillende van 

Dupéracs werken op, waaronder een gravure en verschillende etsen.1478 Hij kende de Ecce 

Homo die Cort in 1572 bij Anthony Lafrery uitbracht en wist te vertellen dat de inventie 

abusievelijk werd aangezien voor een werk van Taddeo Zuccaro (afb. 131.1479 Hij leek niet 

zozeer verontwaardigd over die vergissing, maar vond het eerder tekenend voor de kwaliteit 

van Duperac als ontwerper. 

                                                 
1476 Eerder was duidelijk dat Mateo Pérez de Alesio het hoofdaltaar vervaardigde voor de San Eligio degli 

Orefici, de kerk die nagenoeg om de hoek van het Oratorio del Gonfalone is gevestigd. Dat fresco zou Van 

Mander niet behandelen. 
1477 Van Mander 1604, 194r17-30.  
1478 Van Mander 1604, 194r30-44.  
1479 New Hollstein (Cornelis Cort) 2000, nr. 60, pp. 206-209. 
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131. Cornelis Cort naar Etienne Dupérac, Ecce Homo, gravure, 1572,  British Museum, Londen . 

 

Van Mander wist dat Dupérac met zijn gezin was teruggekeerd naar Parijs. Hij suggereerde 

terecht dat Dupérac daar was overleden, hetgeen inderdaad in 1601 was gebeurd.1480 

Interessant was zijn uitvoerige verantwoording voor het feit dat hij een Fransman in de 

Italiaanse Levens had besproken, een bevestiging van de bewuste geografische indeling die 

werd aangehouden.1481 Tegelijkertijd was ook ene “… Pasqualijn de la Marca …” ofwel 

Pasquale Cati werkzaam in Rome. Ook dit ging wel terug op een eigen herinnering, maar 

weer was die hoe dan ook te marginaal om extra informatie uit andere bronnen te kunnen 

genereren. Ook Cati had in een équippe gewerkt, namelijk met de genoemde onbekende 

Guidonio. In feite wist Van Mander niet veel over hem te vertellen. Hij noemde enkele 

landschappen in olie op doek voor de kerk die vanaf 1562 in de resten van de Termen van 

                                                 
1480 Van Mander 1604, 194r44-45. 
1481 Van Mander 1604, 194r45-194v02. 
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Diocletianus werd gebouwd, de Santa Maria degli Angeli e dei Martiri.1482 Over de bekendere 

wandschilderingen voor de Altemps kapel in de Santa Maria in Trastevere (1588-1589) en het  

Martyrium van de heilige Laurentius voor de San Lorenzo in Parnisperna had hij niet 

gehoord. Ook hier hield hij zich vast aan zijn eigen beperkte herinneringen.1483 Die vormden 

ook de basis voor zijn opmerkingen over Cesare Arbasia en Pablo de Céspedes. De eerste 

kende hij tijdens zijn verblijf in Rome, mogelijk via Jan Soens. Door Soens na te volgen werd 

Arbasia onder de Italianen een uitmundend schilder van landschappen.1484 Van Mander wist 

ook enkele werken te noemen, namelijk niet-autonome landschappen in de Sala Regia. Die 

ruimte had zich wel in Van Manders geheugen verankerd. Ook waar de zaal in eerdere levens 

voorbij kwam – bijvoorbeeld bij Salviati en Taddeo Zuccaro – herkende hij iets en nam hij 

meer gegevens op dan hij doorgaans zou doen. Van Mander noemde ook een zaal in het paleis 

van een Spaanse bisschop die met landschappen was gedecoreerd. Dat was hetzelfde paleis 

als waar Cavalier d’Arpino een loggia decoreerde, door Matham in prent gebracht. Die 

informatie uit verschillende bronnen werd niet gecombineerd.1485 Van Mander noemde ook 

nog enkele werken die Arbasia samen met de Spaanse schilder Pablo de Céspedes uitvoerde, 

waaronder een kapel in de Trinità dei Monti en een façade in de Strada del Popolo. In beide 

gevallen wist hij de voorstellingen tentatief te beschrijven, maar zeker was hij niet.1486 

 Hierna werd de berichtgeving steeds kariger. De samenvatting van schilders met wie hij 

werkte maakte duidelijk dat hij in Rome het meer eenvoudige schilderwerk uitvoerde, 

waarschijnlijk als onderdeel van een équippe onder leiding van een meester. Enkelen kende 

hij nog van naam, zoals ene Daniele Argentieri, een leerling van de onbekende “… Iacomo de 

Grotischi …”. Daarnaast was er “… Girolamo Lupocci da monte Pulziano …”, net als 

Daniele vaardig als schilder van grotesken.1487 Voor het overige moest Van Mander nu wel 

toegeven dat hij de meeste namen van anderen was vergeten, al had hij in hun gezelschap 

gewerkt zoals met een schilder van grotesken die in het Vatikaans paleis werkte, of een 

onbekende boer of in ieder geval een schilder die op het land woonde. De enige naam die hij 

                                                 
1482 Van Mander 1604, 194v02-09. 
1483 Maniello Cardone 1999, pp. 93-108. 
1484 Jan Soens was in Rome werkzaam tot 1575. 
1485 Van Mander 1604, 194v09-17. 
1486 Wel gaf hij een algemene typering van de twee. Beiden waren niet slecht in het schilderen van figuren, maar 

Cesare Arbasia, was het beste in landschappen. Van Mander maakte van de gelegenheid gebruik om aan te geven 

dat voor het goed schilderen van landschappen meer kwam kijken dan menig kunstenaar dacht. Die boodschap 

kwam waarschijnlijk voort uit de behoefte om de naam van Nederlandse schilders te verdedigen, die traditioneel 

golden als degenen die dat deel beheersten. Hij verpakte het in een anekdote, waarbij Pablo de Céspedes zich 

minzaam uitliet over het schilderen van landschappen, terwijl hij daarna ondervond dat het zo gemakkelijk nog 

niet was, Van Mander 1604, 194v17-29. 
1487 Van Mander 1604, 194v29-36; Miedema 1994-1999, dl. 2, p. 53. 
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nog kon toevoegen was die van Girolamo Sicciolante da Sermoneta. Net als Lorenzo Sabatini 

en Cesare Nebbia was hij in de Vite besproken in het hoofdstuk over Di diversi academici 

italiani e fiamminghi, maar daarmee werd hij niet in verband gebracht. Girolamo Sicciolante 

was ouder dan de andere kunstenaars in het hoofdstuk, maar die chronologische inconsistentie 

nam hij op de koop toe.1488 Ook voor het restant van de schilders doorbrak Van Mander de 

chronologie, nu door een sprong vooruit in de tijd te maken. Het eigen verblijf in Rome was 

nu niet meer het criterium toen hij louter op basis van prenten kunstenaars noemde die juist 

later in Rome werkzaam waren geweest. Het waren, wellicht opzettelijk, allemaal kunstenaars 

die afkomstig waren uit Florence of Siena. Hij noemde Antonio Tempesta als leerling van 

Stradanus en somde verschillende prenten van hem op, waaronder de omvangrijke plattegrond 

van Rome uit 1593, opgebouwd uit twaalf platen (afb. 132).1489 

 

 

132. Antonio Tempesta, Plattegrond van Rome, detail, 1645 (org. 1593), gravure. Foto: Metropolitan Museum, 

New York. 

                                                 
1488 Van Mander 1604, 194v36-195r06. 
1489 Bartsch, dl. 37, nr. 1460. 



 - 440 - 

Hij noemde ook etsen van Giovanni Battista Fontana, Ventura Salimbeni en van een andere 

Sienese meester wiens naam hij niet kende – Francesco Vanni – wiens Geschiedenis van de 

heilige Catherina in prent was gebracht door Pieter de Jode (afb. 83).1490 Salimbeni en Vanni 

waren ook goede schilders zei Van Mander, maar het waren voorbeelden in prent die hij 

noemde. Bijzonder was met name het onderscheid dat hier werd gemaakt in prenttechniek, 

namelijk door aan te geven of het om een ets of een gravure ging.1491 De vermelding van 

Marco da Siena – Marco Pino – trok de chronologie weer terug in de tijd naar Michelangelo 

en Rafael, maar de schilder moest lang hebben geleefd aangezien Aert Mijtens nog bij hem 

had geleerd.1492 De laatste kunstenaar die Van Mander nog wist te noemen was de Florentijn 

Andrea Boscoli, wiens werk ook door Pieter de Jode in prent werd gebracht.1493 Wellicht was 

het ook die prentkunstenaar die Van Mander over deze laatste schilders had ingelicht. 

Het laatste leven dat volgens de titel op eigen ervaringen van de schrijver zou berusten 

bleek weer een mix te zijn van rudimentaire eigen herinneringen, soms aangevuld door 

anderen. Ook hier sprongen vertelstructuur en chronologie heen en weer als gevolg van een 

wisselend brongebruk. Heel korte gegevens uit de Vite liet hij achterwege. De manier waarop 

de laatste vermeldingen op basis van prenten helemaal niet meer over Van Manders eigen tijd 

gingen, waren een voorbeeld voor de actualisering die hij in alle nieuwe levens nastreefde. 

Het paste in de historische, geografische lijn die hij in het Schilder-boeck had neergezet. Na 

antieke kunstenaars en hun moderne Italiaanse erfgenamen, kwam hij uit bij de eigen 

schilders in de Nederlanden. Geheel in lijn met de passende overgangen die Van Mander 

telkens tussen de afzonderlijke levens had aangegevens, vormde het noemen van Pieter de 

Jode en Aert Mijtens nu de schakel naar de Nederlandse Levens. Zoals in de hele Italiaanse 

Levens waren het niet Van Mander persoonlijke herinneringen die de tekst bepaalden. De 

indruk dat hij in Italië op geen enkele manier met de voorbereiding van de Italiaanse Levens 

of het Schilder-boeck bezig was, werd in het laatste leven definitief bevestigd. Hij liet de 

Italiaanse schilders verder rusten, maar niet zonder een korte verantwoording van zijn 

selectie. Het stond voor hem voorop dat Italië de hoogste eer verdiende boven alle andere 

landen. Geen enkel ander land kon bogen op zoveel goede kunstenaars, die hij uit tijdgebrek 

niet allemaal had kunnen beschrijven. Hij had de allerbeste schilders en hun werk wel een 

plaats gegeven in zijn boek en wat overbodig was weggelaten: 

 

                                                 
1490 Hollstein 1949-2010, dl. 9, nr. 71-82, p. 204. 
1491 Van Mander 1604, 195r13-18. 
1492 Van Mander 1604, 195r19-22. 
1493 Van Mander 1604, 195r22-24. 
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“Hier mede laet ick de Italiaensche vermaerde Schilders berusten, en den gheruchte in 

weerden en eeren bevolen blijven, en late Italien behouden den hooghsten roem te wesen 

boven alle Landen in den Modernen tijdt, verciert met soo groot ghetal doorluchtighe edel 

gheesten, en oeffenaers onser Const, de welcke, soo ickse altemael soude voort-halen, en 

hun wercken op't breedtste beschrijven, te veel tijt soude hebben behoeft: Doch meen wel, 

dat ick de uytnemenste Mannen, en hun daden, niet en hebbe versuymt: maer wel veel 

onnoodighe dinghen nae ghelaten.”1494 

 

Op basis van twee duidelijke principes had Van Mander de tekst van Vasari bewerkt tot 

een bruikbaar en eloquent compendium aan leerzame voorbeelden voor kunst en gedrag. 

Waar dat kon had hij op basis van dezelfde principes levens toegevoegd. Met een groter 

beroep op prentvoorbeelden en met behulp van de ervaring van derden was het 

maximale bereikt om die Italiaanse levens vanuit het Hollandse Heemskerck te 

actualiseren. De nieuwe levens die Van Mander aan de bewerkte tekst van de Vite 

toevoegde moesten schilders en liefhebbers steeds informeren met voorbeelden van de 

leerzame deelen van de Italiaanse schilderkunst en de omstandigheden waaronder dat 

werk het licht zag. Het was Van Manders wens dat het geheel aan voorbeelden schilders 

in de Nederlanden zou versterken in artistiek en maatschappelijk opzicht. Hoewel Van 

Mander een ontwikkeling beschreef, was het geen model van groei, bloei en verval dat 

we bij hem aantreffen.  In het beschreven historisch verloop van de manier waarop 

kunstenaars door ijver, talent en inzicht de schilderkunst met voortdurende stroom aan 

inventies vooruit had geholpen, was de waarde van de Italiaanse schilderkunst duidelijk. 

Die ontwikkeling werd nu op een andere plaats weer opgepakt, namelijk in de 

Nederlanden. De Nederlandse Levens waren niet het belangrijkste deel van zijn boek, 

maar het was wel het tekstdeel waar het direkte eigen belang van Van Mander voor de 

ontwikkeling van de schilderkunst duidelijk naar voren kwam: 

 

“Dus keer ick my nu tot ons Vlaender genoemde gemeen Neder-landt, en tot hoogh 

Duytschlandt, om nae mijn vermoghen van het doncker graf der verghetenheyt te helpen 

verlossen de namen der ghener, die hooghlijck van der Natueren waren begaeft in onse 

swijghende Poeterije, oft stomme Dicht-const, en onse Landen heerlijck gherucht daer door 

hebben deelachtich ghemaeckt, en alle volcken doen bekennen, onse Natie niet te wesen 

rouw, ongeschickt, oft Barbarisch: maer van goeden gheest, vernuftigh, en bequaem 

d'uytnemenste Consten op d'uyterste volcomenheyt te brenghen, oft ghebruycken.” 

                                                 
1494 Van Mander 1604, 195r25-32. 
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Eyndt van het leven der Italiaensche doorluchtighe Schilders.”1495 

  

                                                 
1495 Van Mander 1604, 195r32-41. 
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Conclusie 

 

Deze studie begon bij het einde en ging terug naar het begin. Wat startte als een nieuwe 

teksteditie van de laatste biografieën van de Italiaanse Levens uit het Schilder-boeck van 

Karel van Mander, mondde uit in een analyse van de wijze waarop de hele Italiaanse Levens 

zich tot de Vite verhouden. De vergelijking tussen de Italiaanse en Nederlandse tekst die aan 

die analyse ten grondslag lag, bleek een vruchtbare lijn van onderzoek die veel nieuwe 

inzichten opleverde over Van Manders intenties met de Italiaanse Levens in het grotere 

geheel van het Schilder-boeck. Deze inzichten beperkten zich niet tot hoe Karel van Mander 

de tekst van zijn voorganger gebruikte; ze bleken in ruime mate over de randen van dat 

onderwerp heen te vloeien. 

 

De uitgangspunten van het onderzoek waren tamelijk eenvoudig. In alle opzichten wilde ik de 

continuïteit en inclusiviteit van de tekst centraal stellen. In tegenstelling tot wat in eerder 

onderzoek gebruikelijk was, meende ik dat het voor een goed begrip van de intenties van de 

auteur noodzakelijk is om de Italiaanse Levens als eenheid te bestuderen. De tekst werd door 

Karel van Mander als zodanig geconcipieerd en hij formuleerde geen afzonderlijke intenties 

voor de levens die niet (volledig) op Vasari teruggingen. Alle vooraf door de auteur 

geformuleerde intenties moesten geldigheid bezitten voor alle onderdelen van de tekst, ook als 

delen ervan op andere – in karakter en beschikbaarheid sterk verscheiden – bronnen berusten. 

Dit mag een voor de hand liggende benadering lijken voor de bestudering van een historische 

tekst, ze bleek opmerkelijk nieuw binnen het onderzoek naar de Italiaanse Levens waar het 

gangbaar was om juist losse onderdelen van de tekst te onderzoeken. Voor een beter 

tekstbegrip wilde ik het weefsel van het boek niet te zeer verstoren en de levens in de context 

van het geheel beschouwen, dus niet als een verzameling losse onderwerpen. In het verlengde 

daarvan meende ik dat de nieuwere Italiaanse Levens die niet aan de Vite werden ontleend 

niet konden worden gebruikt voor een systematische verificatie van Van Manders interesses. 

Van Manders afhankelijkheid van een verscheidenheid aan bronnen, maar ook het feit dat de 

Italiaanse Levens niet konden worden opgevat als een gesloten systeem stonden een 

dergelijke systematische benadering in de weg. Ik meende tevens dat het van belang was om 

na te gaan hoe de tekst van de Italiaanse Levens zich voegde in het geheel van tekstdelen 

waaruit het Schilder-boeck was opgebouwd. Bovendien verwachtte ik dat het waardevol kon 
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zijn om bij het onderzoek ook de in ruime mate aanwezige paratekst te betrekken, variërend 

van voorredes, opdrachten, marginale noten, addenda en registers tot liminale poëzie 

(drempeldichten). Ook de eigentijdse boekband van het exemplaar dat in het bezit is van de 

Bijzondere Collecties van de UvA werd bij het onderzoek betrokken. In de vorm van 

publicaties als Den Nederduytsche Helicon en de Epitaphien ofte Grafschriften, werd 

daarnaast de metatekst in het onderzoek opgenomen in de verwachting dat ook die 

behulpzaam zou zijn bij het duiden van het netwerk en de omgeving waar binnen het boek 

ontstond en zo meer inzicht zou geven in de cultuur die vorm en inhoud van het boek 

beïnvloeden. Met andere woorden: het uitgangspunt was dat de Italiaanse Levens in hun 

geheel Karel van Manders eigen inventie waren en daarom integraal begrepen moesten 

worden als het resultaat van het geheel aan keuzes die hij, waarschijnlijk deels in samenspraak 

met zijn uitgever en voortkomend uit een zekere sociaal-culturele achtergrond, maakte. Al 

werden tal van boekhistorische aspecten buiten beschouwing gelaten en al lag de aandacht in 

hoofdzaak bij de Italiaanse Levens, gehoopt werd in enige mate recht te doen aan de 

complexiteit van het boek als geheel. 

 

Op basis van de voorrede tot de Italiaanse Levens kon worden vastgesteld dat de door Van 

Mander helder omschreven doelstellingen tot nog toe in de literatuur onvolledig waren 

weergegeven. Duidelijk werd dat hij zijn lezers wilde vermaken en beleren, waarbij vooral dat 

laatste punt een interessante uitwerking kreeg. Lering en vermaak waren uiteindelijk van 

betekenis voor de sociale verheffing van het beroep van de schilder. Dit bleek in goede 

overeenstemming met gangbare rederijkersopvattingen, waar educatie en een streven naar 

sociale verheffing en mobiliteit hand in hand gingen. De aankomende schilder die Van 

Mander tot zijn lezerspubliek rekende, diende met name de educatieve vruchten te plukken 

die de tekst te bieden had. In tegenstelling tot wat eerder onderzoek had uitgewezen, bleken 

die vruchten wel degelijk in verschillende soorten aanwezig, waardoor Van Manders streven 

met het tekstdeel en zelfs met zijn boek als geheel, veel gelaagder bleek dan eerder werd 

aangenomen. Het was zijn intentie om de lezer – die hij zich met name voorstelde als een 

geschoolde jonge schilder die zich nog volop verder zou ontwikkelen – in de eerste plaats 

leerzame voorbeelden te bieden van alle deelen der Consten. Dit bleek een bijzonder rijke 

categorie die in de eerdere literatuur over de intenties van de auteur met het Schilder-boeck en 

de Italiaanse Levens volledig was genegeerd. Het werd duidelijk dat met de deelen der 

Consten werd verwezen naar een cruciaal concept dat leidend was voor de samenstelling van 

de Italiaanse Levens, voor ons inzicht in Karel van Manders kunstbegrip en voor een duiding 
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van de opbouw en samenhang van de tekstdelen van het Schilder-boeck. De deelen der 

Consten waren de leerzame artistieke competenties waarin een schilder zich zo ver mogelijk, 

afhankelijk van zijn talent, diende te bekwamen. Er bleek ook een duidelijke educatieve 

samenhang te bestaan tussen de verschillende onderdelen van de tekst, aangezien de deelen 

der Consten in de Grondt waren beschreven en de leerzame toepassing vervolgens in talloze, 

zorgvuldig geselecteerde voorbeelden in de levensbeschrijvingen uit de doeken werd gedaan. 

In de levens zelf werd ook verschillende keren gewezen op dat verband tussen de tekstdelen, 

zoals bijvoorbeeld bij Rafael waar voor diens nachtscènes en de weergave van lichtreflecties 

werd terugverwezen naar eerdere bespreking van dat deel der Consten in de Grondt. 

Daarnaast diende de leerling zich te laven aan de voorbeelden van moraliteit die de levens 

eveneens te bieden hadden, hetgeen door Karel van Mander overigens pas als het tweede doel 

met zijn tekst werd genoemd. Het beeld van de intenties van de auteur met zijn tekst werd dus 

grondig herzien. In tegenstelling tot wat in eerdere literatuur werd gesuggereerd, bleek het 

verzamelen van leerzame voorbeelden van moreel te interpreteren gedrag niet het primaire 

maar eerder het secundaire selectiecriterium voor de tekst. En ook op het punt van morele 

voorbeelden bleek een connectie met andere tekstdelen te bestaan. Buiten het feit dat de regels 

voor goed gedrag van de schilder aan de orde kwamen in de Grondt, waren die morele 

aspecten ook te verbinden met de laatste delen van het boek waar in de Wtleggingh en de 

Wtbeeldingh ondermeer de verbeelding van deugden en ondeugden werd toegelicht. Om een 

gangbaar rederijkersbeeld te gebruiken dat de schrijver zelf in beeld en geschrift had 

gehanteerd: met enig knagen aan de bolster kon de lezer maximaal profiteren van de 

voedzame kern die uit de gezamelijke onderdelen van het boek gehaald kon worden. 

 

Dit hernieuwde inzicht in Karel van Manders doelstellingen was van groot belang voor een 

beter begrip van de manier waarop de tekst van de Italiaanse Levens werd samengesteld. De 

reconstructie van de bewerkingstechniek op basis van de woordelijke vergelijking tussen de 

teksten van de Vite en de Italiaanse Levens maakte duidelijk dat Van Mander zeer consistent 

en weloverwogen was in zijn selecties. Zijn keuzes sloten vrijwel naadloos aan bij zijn 

zelfgeformuleerde intenties. Diezelfde uitgangspunten bleken tevens leidend voor de 

samenstelling van de levens die teruggingen op andere bronnen dan de Vite. De Italiaanse 

Levens werden als geheel over een zekere periode geschreven, ze steunden op een 

verscheidenheid aan bronnen en konden niet als een hermetisch systeem worden opgevat. 

Voor de laatste levens gold dat de aard en beschikbaarheid van de bronnen van grote invloed 

was op hetgeen werd opgenomen. Ten opzichte van de eerdere delen van de tekst bleken 
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accentverschillen op te treden, maar dit hield vooral in dat enkele onderwerpen daar sterker 

werden belicht die eerder in de tekst ook al Van Manders interesse hadden. Door het geheel 

van de levens te beschouwen ontstond een vollediger inzicht in de bedoelingen van de 

schrijver. Eerder was in de literatuur aangenomen dat het Karel van Mander om de biografie 

van de kunstenaar en niet om het kunstwerk ging. Uit mijn onderzoek kwam nadrukkelijk 

naar voren dat die aanname onjuist is. Van Mander schreef artistieke biografieën waarin de 

bespreking van kunstwerken en hun eigenschappen, alsook de liefst gunstige omstandigheden 

waaronder de werken werden vervaardigd een centrale rol vervulden. De interesse voor het 

bespreken van exempla van belangrijke deelen der Consten bestond vanaf het eerste Italiaanse 

leven van Cimabue. Waar hij in de loop van de levens steeds meer materiaal uit de Vite 

selecteerde deed hij dat niet, zoals eerder in de literatuur werd beweerd, omdat Vasari’s 

biografieën steeds overvloediger en verwarrender werden, omdat hij steeds minder kritisch 

selecteerde en omdat hij steeds meer herkende van wat Vasari beschreef. Geleidelijk aan werd 

steeds meer materiaal opgenomen, omdat de tweede en derde band van de Vite meer en betere 

voorbeelden boden van de deelen der Consten en meer gegevens bevatten over de technische 

aspecten van kunstwerken. Dat daar bewust werd geselecteerd mocht ook blijken uit de 

marginale noten die de lezer attendeerden op juist die individuele werken en hun 

eigenschappen. Vanaf de bewerking van de parte terza en het leven van Leonardo da Vinci 

zou het gebruik van dergelijke marginalia sterk toenemen. 

Vanaf de eerste Italiaanse Levens bleek Van Mander een duidelijke voorkeur te hebben 

voor het bespreken van artistieke vernieuwingen. Die kwamen vaker voor in de levens die 

teruggingen op de parte prima en seconda, maar waar Van Mander ze ook verderop aantrof in 

de Vite daar zou hij ze consequent opnemen. De voorkeur voor vernieuwers was mede 

bepalend voor zijn selectie van de levens, voor zijn selectie uit die levens en een enkele keer 

voor de volgorde waarin die levens werden gepresenteerd. Innovaties werden altijd 

besproken, de opbouw van de biografieën werd zo aangepast dat vernieuwingen prominenter 

aan bod kwamen, terwijl marginale noten ze nog eens goed onder de aandacht brachten. Het 

bespreken van artistieke vernieuwing en de introductie en behandeling van allerlei artistieke 

competenties kende een duidelijke samenhang. De mate waarin een kunstenaarsleven de 

progressieve ontwikkeling van de Italiaanse schilderkunst onderschreef bepaalde mede in 

hoeverre het leven interessant was om op te nemen. Voor de bespreking van werken van een 

schilder viel de keuze altijd op voorbeelden die de introductie, verdere vernieuwing en 

toepassing van deelen der Consten konden demonstreren. In de vroege periode van de 

Italiaanse schilderkunst waren er nogal wat artistieke vernieuwingen en vele deelen der 
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Consten die werden geïntroduceerd. Deze werden zo stevig geworteld in de vroege 

(Florentijse) schilderkunst, waarna hun verdere ontwikkeling door de tijd heen werd gevolgd. 

Het was die graduele ontwikkeling van de deelen der Consten die door de hele Italiaanse 

Levens in geselecteerde voorbeelden aan de lezer werd gedemonstreerd. Het verloop van die 

ontwikkeling was voor de schilderkunst van grote waarde en het meeste nut zat in de 

voorbeelden uit de recentere periode. Zo nam Van Mander uit de parte terza veel meer 

materiaal op dan uit de parte prima en de parte seconda. Over het algemeen werden 

kunstenaars met een slechte techniek of een gebrekkige ontwikkeling weggelaten, maar 

geleidelijk aan zou Van Mander selectief negatieve voorbeelden incorporeren in de tekst. Dit 

soort voorbeelden werden explicieter en nadrukkelijker als leerzaam contrast in de tekst 

geïntroduceerd. 

 

De levens die teruggingen op Vasari’s parte prima en parte seconda bleken in grote lijnen 

chronologisch te zijn ingedeeld aan de hand van de beschikbare sterfdata. Relatief vaak waren 

Van Mander geboortedata bekend, maar een indeling naar sterfdatum kon het dichtst de 

werkzame periode van een kunstenaar benaderen. Voor de vroege levens leek Van Mander  de 

volgorde van Vasari te volgen. Toch vormde werk of een inventie al in die vroege biografieën 

een enkele maal de aanleiding om die volgorde te doorbreken, zoals bij Antonello da Messina. 

Ook werd een enkele maal de volgorde niet aan de chronologie aangepast, zoals bij Cimabue 

en Andrea Tafi. Van Mander zou Cimabue als eerste bespreken, waarschijnlijk omwille van 

het feit dat hij een belangrijk artistiek vernieuwer was. Chronologie en schilderkunstige 

vernieuwing waren niet de enige indelingscriteria. In grote lijnen rekening houdend met de 

overkoepelende chronologie gaf Van Mander de voorkeur aan een helderder indeling van 

schilderkunstige ontwikkelingen naar regio. In de Italiaanse Levens werd bovendien voor de 

vroege periode grotere nadruk gelegd op de geografische herkomst van die nieuwe bloei van 

de schilderkunst in Florence. Dit werd op verschillende manieren bereikt. Het bespreken van 

kunstenaars uit andere kunstcentra werd beperkt, de bespreking van kunstwerken die elders te 

zien waren werd in eerste instantie overwegend ingekort, uitgezonderd exemplarische 

voorbeelden van bepaalde deelen der Consten. Schilders die deze progressieve 

ontwikkelingslijn doorbraken door slecht werk te produceren werden niet opgenomen en op 

eigen gelegenheid voegde Van Mander opmerkingen of inleidingen toe waarin dat belang van 

Florence als bakermat van de wedergeboren schilderkunst werd uitgedragen. Van Mander zou 

overwegend de levens van schilders opnemen, maar niet exclusief. Kunstenaars die al in die 

vroege periode bedreven waren in andere kunstvormen dan het schilderen werden opgenomen 
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indien hun werk een rol speelde voor de schilderkunst. Dit was de inhoudelijke reden waarom 

mozaïekmeesters als Andrea Tafi en Gaddo Gaddi niet ontbraken, het lag dus niet aan het 

oppervlakkige feit dat ze door Vasari nu eenmaal in de titel van het leven als schilder waren 

aangemerkt. De eerste schilderkunstige vernieuwing die Van Mander niet aan Florence (of 

Italië) koppelde was meteen een monumentale, namelijk de inventie van de 

olieverfschilderkunst. Die vernieuwing was zo significant dat het de algemene chronologie 

van de levens doorkruist. Het zorgde niet alleen voor een duidelijke bepaling van de positie 

van de Nederlandse schilderkunst, maar gaf ook de Venetiaanse- en Noord-

Italiaanse/Lombardische schilderkunst een helder beginpunt. Zoals de introductie van het 

olieverfschilderen dus aan de Nederlanden en Noord-Italië/Lombardije werd gekoppeld, zo 

leek Van Mander verschillende artistieke vernieuwingen in grote lijnen aan zekere regio’s en 

periodes te hebben willen verbinden. Een Venetiaans schilder werd niet behandeld op het 

moment dat de olieverfschilderkunst daar nog niet was geïntroduceerd. In het geval van 

Venetië werden schilders niet besproken die geen goede exempla waren van het mooie wel 

verwen, zoals de Bellini en hun navolgers, Lorenzo Lotto en Domenico Moroni. Bij Polidoro 

zou Van Mander zelf aan de titel toevoegen dat de schilder afkomstig was uit Caravaggio in 

Lombardije, hetgeen paste in een patroon van grotere aandacht voor schilders uit die regio. 

Hij concentreerde zich hoofdzakelijk op het werk dat in hoofdcentra als Florence, Rome en 

Venetië werd geproduceerd en liet veel informatie gekoppeld aan de periferie achterwege. 

Weer nam Noord-Italië/Lombardije daar een eigen positie bij in, aangezien voor die regio wel 

verschillende plaatsen werden opgenomen. Ook Urbino was zo’n uitzondering en dat had 

alles te maken met het daar bedreven wel verwen en de connectie met Rafael die er geboren 

was. Ook voor de herkomst en uitvoering van andere deelen der Consten gaf Van Mander de 

voorkeur aan een schematiser voorstelling van zaken. De uitbeelding van rilievo in 

façadedecoraties werd bijvoorbeeld sterker aan Rome verbonden. Van Manders indeling 

volgde dus niet zonder meer die van Vasari en dat gold zeker voor de bewerking van het 

laatste deel van de parte terza. Daar zou hij steeds meer schuiven met de volgorde van de 

tekst. Schilders die in de Vite nog deel uitmaakten van een gezamenlijk leven zou hij daar in 

een eigen biografie bespreken, nieuwe biografieën werden daar grotendeels thematisch bij 

onder gebracht. Door zijn bewerking van de Vite ontstonden ook nieuwe clusteringen van 

levens waarbij Van Mander de nieuwe inhoudelijke verbanden nadrukkelijk zou uittekenen.  

 

Het ontwikkelingsmodel en geschiedsbeeld van Karel van Mander waren een verbeterde 

versie van Polidoro Vergilio’s De inventoribus rerum, namelijk een geschiedenis van 
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progressieve inventies. Het historisch continuüm werd des te duidelijker omschreven doordat 

Van Mander zich tot één onderwerp, het schilderen, beperkte. In Vasari’s Vite was die lijn 

niet zo duidelijk uitgezet. Niet alleen besprak hij verschillende vakken met zijn behandeling 

van schilderkunst, beeldhouwkunst en architectuur, bij Vasari leidde de progressieve 

ontwikkeling naar Michelangelo waarna het verval inzette. Dat beeld werd in enige mate 

bijgesteld in de tweede editie van de Vite, maar ook daar zou het niet volledig verdwijnen. 

Van Manders aanpak verschilde duidelijk daarvan. De Italiaanse Levens presenteerde in 

combinatie met andere levensbeschrijvingen de ontwikkeling van de schilderkunst tot dan toe. 

Met zijn voorkeur voor bepaalde deelen der Consten leek hij bovendien de richting van die 

ontwikkeling die zich in de Nederlandse Levens voortzette te willen sturen. Hij liet bovendien 

zien onder welke praktische omstandigheden de schilderkunst zich het beste kon ontwikkelen 

en leek zelfs een bijdrage te willen leveren aan het creëren van ideale omstandigheden, door 

impliciet liefhebbers aan te sporen tot het geven van opdrachten. In alle opzichten was het 

Schilder-boeck een zeer ambitieus boek, zowel in opzet en omvang, als wat betreft haar 

doelstellingen. Duidelijk is dat de wensen die Van Mander had voor het propageren van de 

status van de Nederlandse schilderkunst, geheel los stonden van zijn historisch gefundeerde 

waardering voor de Italiaanse schilderkunst. Passend bij zijn educatief oogmerk was Van 

Mander eenduidiger en consistenter in zijn beweringen. In tegenstelling tot Vasari koos hij 

ervoor om overwegend positieve, navolgenswaardige voorbeelden op te nemen. Waar een 

enkel negatief voorbeeld werd toegevoegd, daar was hij consequenter negatief en liet hij het 

leven bijvoorbeeld niet zoals in de Vite alsnog eindigen in een klassieke laudatio. Een ander 

voorbeeld is waar hij het overheersende beeld van Michelangelo en Rafael als onaantastbare 

voorbeelden niet voor de gelegenheid zou aanpassen om het werk van Polidoro da Caravaggio 

als voorbeeld onder de aandacht te brengen. Wellicht was het ook vanwege dat educatief 

oogmerk en voor het helder uiteenzetten van de opeenvolgende ontwikkeling van deelen der 

Consten dat Van Mander zich in tegenstelling tot Vasari hoofdzakelijk tot één kunstenaar per 

leven zou bespreken. Waar hij de inleidingen van de Italiaanse Levens veranderde of 

helemaal verving, daar deed hij dat niet omdat hij vond dat Vasari al te zeer met de deur in 

huis viel, zoals was gesuggereerd. Hij deed het om het leven direct bij aanvang moreel of 

artistiek te duiden en om zijn ideeën over kunstenaarschap en een zich ontwikkelende 

schilderkunst dwingend aan de lezer te presenteren. 

 

Van Manders gebruik van marginale noten ondersteunde de bevindingen over zijn 

bewerkingstechniek. Marginale noten waren opgenomen in nagenoeg de hele tekst van de 
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Italiaanse Levens die op de Vite steunde. Wellicht vormden ze een restant van het 

daadwerkelijke bewerkingsproces en reflecteren ze op enige manier de eigen notities die 

Karel van Mander bij het bewerken van de Vite maakte. In het deel van de tekst waarvoor de 

Vite de hoofdbron waren, ontbraken marginale noten slechts in de opeenvolgende levens van 

Baldassare da Siena, Giovan Francesco Penni en voor een deel van het leven van Andrea del 

Sarto (121v-125r). De reden voor die omissie is niet duidelijk. Deze levens weken in ieder 

geval niet af van de gangbare bewerkingstechniek, dezelfde onderwerpen die in andere levens 

een noot verdienden ontvingen nu een lege marge. Daarnaast ontbraken marginale noten 

nagenoeg helemaal vanaf het laatste folio van het leven van Giorgio Vasari. De marges van de 

levens van Federico Zuccaro, Federico Barocci, Jacopo Palma, Giuseppe Cesari, en van de 

hoofdstukken over schilders die in Rome werkzaam waren rond 1603 en dat van vrouwelijke 

kunstenaars waren leeg. Ook het laatste hoofdstuk over schilders die tussen 1573 en 1577 in 

Rome werkzaam waren moest het nagenoeg zonder marginale noten stellen, op één 

uitzondering na. Een korte noot verwees daar wel naar de zo bewonderde Rafaellino da 

Reggio (184r-195r). Hoewel van Mander die schilder duidelijk waardeerde, wil het ontbreken 

van noten niet zeggen dat in de laatste levens verder geen materiaal was opgenomen dat hij 

van groot belang achtte voor de lezer. Indien de opname van marginale noten te koppelen is 

aan het proces van bewerken van de tekst van de Vite, dan zouden dergelijke noten voor de 

nieuwe levens afzonderlijk geconcipieerd moeten worden. Het is mogelijk dat Van Mander 

daar uit tijdgebrek van heeft afgezien. Ook overige paratekst bleek verhelderend voor het 

duiden van de inhoud. Het voorwerk bood in de vorm van de drempeldichten inzicht in Van 

Mander netwerk als rederijker en beschreef het milieu waarin het boek was ingebed. De 

inleidingen en opdrachten gaven zoals aangegeven inzicht in Van Manders intenties met de 

tekst en plaatsten opmerkingen die betrekking hadden op artistieke rivaliteit en 

opdrachtverlening in een eigen Noord-Nederlands (gedroomd) perspectief. 

 

Volgens Miedema was voor Van Mander de historieschilderkunst het belangrijkst onderdeel 

van het schilderen, maar dit bleek niet uit de selectie van werken voor de Italiaanse Levens. In 

die levens kwam het hele spectrum aan deelen der Consten aan bod hetgeen helemaal in 

overeenstemming was met de voorkeur voor een zo mogelijk universele ontwikkeling van 

schilders. Indien een kunstenaar geen all-rounder bleek dan diende hij zich toe te leggen op 

die deelen der Consten die hij wel goed kon aanleren en in al die voorbeelden voorzagen de 

levens. Het was wat dat aanging bijvoorbeeld tekenend hoe Vasari Rafael negatief had 

afgeschilderd ten opzicht van Michelangelo, iets dat door Karel van Mander niet werd 
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overgenomen. Dit betekende niet dat hij Rafael beter waardeeerde dan Michelangelo, maar 

wel was de schilder voor hem een even belangwekkend voorbeeld als zijn grote collega. 

Bovendien had Van Mander grote waardering voor de universaliteit in het beheersen van alle 

deelen der Consten die Rafael in zijn werk demonstreerde. Dat Rafael zo goed was om zich 

weloverwogen toe te leggen op een andere deel dan dat waarin zijn rivaal Michelangelo 

uitblonk, sloot naadloos aan bij Van Manders oogmerk. Ten aanzien van de deelen der 

Consten stonden de Italiaanse Levens bol van leerzame voorbeelden. Van Mander paste de 

tekst zo aan dat al vanaf de vroege levens, vanaf de wedergeboorte van de schilderkunst 

duidelijk was dat schilders leerden van zowel de natuur, als door het navolgen van 

voorbeeldige werken van andere kunstenaars. De natuur was het voorbeeld dat gevolgd moest 

worden, niet alleen in het tekenen, maar ook voor het weergeven van kleur dus voor het 

schilderen zelf. Waar het spectrum zeer breed was van de deelen der Consten die aan de hand 

van voorbeelden in de levens werden gedemonstreerd, daar waren er enkele waarvoor Van 

Mander bijzonder veel interesse had. Een daarvan was het wel verwen. Al in het leven van 

Cimabue bleek hij de woorden van Vasari moedwillig anders te interpreteren om zo het 

Italiaanse schilderen met een goede verdreven en vloeiende verfbehandeling voor met name 

naakt en draperie, historisch te verankeren. Door de bewerking van de tekst was het Cimabue 

die deze artistieke vernieuwing initieerde. Na die introductie werd het deel gevolgd in de 

levens daarna. Van Mander bleef de tekst aanpassen om het natuurlijk wel verwen van met 

name de naakte huid duidelijk te demonstreren en aan te merken als het belangrijkste 

onderdeel van de schilderkunst. Door zijn woordkeuze in het vertalen van Vasari en zijn 

aanvullingen maakte hij goed duidelijk dat het ging om de manier waarop kleur werd 

aangebracht. Zijn onbekendheid met de praktijk vormde geen obstakel om op eigen wijze 

Vasari’s woorden te interpreteren en daardoor nieuwe voorbeelden van zacht en verdreven 

verfgebruik te creëren. Het wel verwen van huidpartijen betekende over het algemeen dat de 

verf zonder harde contouren of overgangen tussen de verschillende huidtinten was 

aangebracht. Hij legde de nadruk op het gebruik van huidtinten in de schaduwpartijen, zodat 

een visachtige hardheid werd vermeden. De grote aandacht voor het verfgebruik van 

Italiaanse schilders werd bevestigd in de Grondt waar Van Mander hen ook uitdrukkelijk om 

die kwaliteit waardeerde. Het wel verwen ging niet ten koste van aandacht voor het tekenen. 

Die twee dienden samen te gaan, zoals hij ook bij Titiaan en Tintoretto zou betogen. Van 

Manders interesse voor het Italiaanse gebruik van het karton had alles te maken met dat 

samengaan van tekenkunst en schilderkunst. Het vervaardigen en gebruik van het getekende 

karton was wat betreft een goed intermediair: een bruikbaar hulpmiddel voor het bereiken van 
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schilderkunstig noodzakelijke effecten als plasticiteit en dieptewerking. Door levens op dit 

soort inhoudelijke punten op elkaar te betrekken, werd de boodschap duidelijker 

overgebracht. Selectief werden waarschuwende voorbeelden opgenomen. Een ander deel dat 

veel aandacht kreeg was de weergave van rilievo. Van Manders interesse voor de 

façadedecoraties van Polidoro da Caravaggio had alles te maken met het feit dat dit 

uitstekende voorbeelden waren aan de hand waarvan het rilievo kon worden geoefend. 

Daarbij ging het niet om het tekenen in lijn, maar in licht en donker, hetgeen ook in het werk 

van Beccafumi werd gedemonstreerd. Rilievo was ook iets dat in een volgend stadium door de 

weergave van kleur werd bereikt, namelijk zoals Correggio dat deed met zijn verdreven 

verven. 

 

Waar Vasari de drie kunsten, schilderkunst, beeldhouwkunst en architectuur had besproken, 

daar beperkte Van Manders zich tot het eerste. Toch zou hij door de Italiaanse Levens heen 

wel belangstelling tonen voor andere kunsten, echter voornamelijk waar ze dienden ter 

ondersteuning van het schilderen. Vanaf Masaccio werd het nut van de beeldhouwkunst voor 

het weergeven van figuren besproken. Het vervaardigen van gipsen beelden werd daarom als 

een vernieuwing geïntroduceerd en gedemonstreerd, waarbij ook werd gewezen op het gevaar 

van het werken naar model in plaats van het leven. De schilderkunst en beeldhouwkunst 

hadden een gemeenschappelijk basis in het tekenen. Selectief werden sculptuur en 

beeldhouwers besproken vanwege hun ondersteunende belang voor de schilderkunst. Het 

werken met kleimodellen leverde daarentegen ongewenste resultaten op. Evenals de sculptuur 

had ook de prentkunst een ondersteunende rol voor de schilderkunst. Nieuw was dat hij 

verwees naar prenten als leermiddelen, bijvoorbeeld voor het aanleren van rilievo of het 

weergeven van architectuur. In de levens die aan Vasari werden ontleend toonde Van Mander 

zich daarnaast geïnteresseerd in het bespreken van aspecten van de vervaardiging van prenten 

en dan met name van het aandeel dat de schilder daarin had als ontwerper en gebruiker. Hij 

zou in de levens die hij aan Vasari ontleende echter niet zonder meer op eigen gelegenheid 

extra prentvermeldingen opnemen, althans niet indien in het leven al genoeg bruikbare 

voorbeelden van het werk van de schilder beschreven waren. In dat soort gevallen moest de 

bespreking van het werk voldoen. Waar wel naar een prent werd verwezen, daar deed hij dat 

in opsommingen in volgorde van belangrijkheid en tegelijkertijd als een soort stenoschrift: 

een werk hoefde niet uitvoerig besproken te worden omdat alles in de prent gezien kon 

worden. In de nieuwe levens hadden prenten een andere functie, daar was hij sterker van 

prenten afhankelijk voor een algemene bespreking van het werk. De prent kreeg hier een 
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belangrijker rol, namelijk als voorbeeld ter vervanging of aanvulling van de bespreking van 

autonome voorbeelden. Voor die nieuwe levens bleek Van Mander steeds vaker weinig anders 

dan prenten als voorbeelden ter beschikking te hebben gehad. Overigens zou hij voor nieuwe 

levens die nog deels op Vasari teruggingen zoals Federico Zuccaro ook enthousiast prenten 

opnemen, ook al waren daar wel veel voorbeelden in de beschrijving beschikbaar. Hij heeft 

hier duidelijk meer te zeggen over dit soort meesters en het lijkt erop dat met name Hendrick 

Goltzius en Jacob Matham waarschijnlijk behulpzaam waren voor de samenstelling en de 

inhoud van de levens. De architectuur was nauwelijks interessant om te vermelden, met als 

uitzondering waar het betrekking had op de uitbeelding ervan in de schilderkunst, hetgeen als 

een lastig deel te boek stond. Van Mander veroorloofde zich wel een uitbarsting over de 

slechte manier waarop met name de architectuur van Michelangelo in de Nederlanden werd 

nagevolgd. Dit had wellicht meer te maken met zijn gedachten over de manier waarop een 

Italiaanse voorbeeld kon worden nagevolgd: navolging was geen vrijbrief voor artistieke 

overdrijving. 

 

Schilders leverden vaak een bijdrage aan uiteenlopende deelen der Consten. Zo was Cimabue 

bijvoorbeeld niet alleen de eerste die de verf vloeiender en beter verdreven opbracht. Hij 

stond ook aan de wieg van de verbeelding van “sinrijke” voorstellingen en “poetlijke” 

versieringen, doordat hij als eerste woorden in zijn schilderijen intergreerde hetgeen als een 

nieuwe inventie werd besproken. Daarmee was de manier waarop woord en beeld zich tot 

elkaar verhielden historisch verankerd en kreeg het  weergeven van “poetelijcke versieringhe” 

in combinatie met opschriften een duidelijk beginpunt. De verdere ontwikkeling van dit deel 

werd ook door de tijd heen in de opeenvolgende levens gevolgd. Zodoende was Cimabue de 

“inventor” van het gebruik van tekst in schilderijen, hetgeen bij Taddeo Gaddi een verdere 

uitwerking kreeg. Ook waar opschriften niet meer nodig waren en de betekenis aan het beeld 

zelf kon worden afgelezen, daar werd dit uitvoerig besproken zelfs als het leven zoals bij 

Pontormo om redenen van artistieke achteruitgang in eerste instantie ongeschikt leek voor 

opname. De verhouding tussen dichtkunst en schilderkunst bleek ook elders. Schilders die 

waren bezongen door beroemde dichters werden opgenomen, ook wanneer Vasari het werk 

van de betreffende schilder niet als uitgesproken positief had beoordeeld. Van Mander was 

ook voortdurend geïnteresseerd in kunstenaars die zelf actief waren als schrijvers over met 

name kunst. Indien een schilder actief was als dichter zoals Orcagna, dan werd dit aan de titel 

van het leven toegevoegd. Zelfs het stoppen met schilderen om een geïllustreerd commentaar 

op Dante te publiceren, zoals bij Botticelli, werd positief beoordeeld. Van Mander 
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interesseerde zich ook voor schilders die een connectie vertoonden met literaire 

genootschappen, zoals Giovan Francesco Penni die al vroeg de bijnaam “de factor” verwierf, 

terwijl de uitvoerig beschreven toneelmatige ensceneringen waarschijnlijk de belangrijkste 

aanleiding vormden om het leven van Rustici te bespreken. 

 

Niet alleen de kunsten maar ook de voorbeelden van morele lessen die de levens boden 

hadden Van Manders aandacht. Ook dit soort voorbeelden kwamen over de hele linie van de 

Italiaanse Levens voor, waarbij selectief negatieve voorbeelden ook werden opgenomen. 

Levens die in hoofdzaak om hun moraliserende voorbeeld werden opgenomen waren sterk in 

de minderheid, maar ze waren er wel, zoals het leven van Marco Feltrini en Lorenzo Luzzo. 

Van Mander zou ook passages selecteren uit levens die voor het overige waren weggelaten, 

zoals bij Piero di Cosimo in het leven van Andrea del Sarto, om een punt over moraliteit te 

maken. Voor de vroege levens waren het in de eerste plaats positieve voorbeelden die Van 

Mander wilde opnemen, maar ook op het gebied van moraliteit zou hij zich geleidelijk aan 

meer vrijheid permitteren en meer geselecteerde negatieve voorbeelden vermelden. 

 

Ook het belang van pausen en vorsten voor de ontwikkeling van de schilderkunst werd 

historisch gefundeerd, ondermeer door al bij Giotto die stimulerende rol van vorsten op te 

voeren. Van Mander gaf bovendien vanaf de vroege levens de voorkeur aan schilders die 

gedreven door ambitie en artistieke rivaliteit de schilderkunst als geheel verder hielpen, het 

geen ook in inleidingen en in voorbeelden werd gedemonstreerd. Vanaf het leven van Giotto 

interesseerde hij zich ook voor vriendschappelijke omgang tussen schilders en vorsten of 

andere vooraanstaande opdrachtgevers en liefhebbers van de kunsten. Die constante aandacht 

culmineerde uiteindelijk aan het einde van de Italiaanse Levens in een betoog over de ideale 

werking van artistieke rivaliteit voor schilderkunstige progressie. Het was tekenend voor de 

grotere vrijheid die Van Mander zich aan het einde van de tekst veroorloofde dat hij daar 

bijzonder uitvoerig het functioneren van schilders en opdrachtgevers in Rome voorstelde als 

exempel voor de Nederlanden. Het viel op dat ook opdrachtverlening in Frankrijk steeds werd 

vermeld. Ook op het ontbreken van een stimulerende opdrachtsituatie zoals rondom de 

gebeurtenissen in Rome in 1527 werd altijd gewezen. Geselecteerde negatieve voorbeelden 

van artsitieke rivaliteit werden ter contrast ook geleidelijk aan vaker opgenomen in de 

tekst.Een flink deel van die negatieve voorbeelden waren weer geconcentreerd in enkele 

levens, namelijk bij Bandinelli, Pontormo, Salviati en Daniele da Volterra. Dergelijke 

voorbeelden werden welbewust geselecteerd en waren niet onwillekeurig, in de vaart van het 
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schrijven, in de tekst terecht gekomen. Ze werden toegelicht in nieuwe inleidingen en met 

marginale noten onder de aandacht gebracht. Het contrast zorgde dat voorbeelden van 

gewenst gedrag des te helderder naar voren kwamen. 

 

In de literatuur werd verondersteld dat de levens die Van Mander niet aan Vasari ontleende, 

waren geschreven met een andere intentie dan de vroege hoofdstukken. De levens zouden zijn 

geëvolueerd van een pure reeks exemplarische kunstenaarsbiografieën, naar een tekst die 

meer was gericht op de ingewijde kenner. Die verandering heb ik niet waargenomen. De 

latere hoofdstukken beantwoorden nog volledig aan dezelfde intenties die voor de hele 

Italiaanse Levens golden. Hooguit noemde Van Mander in die laatste hoofdstukken meer 

collecties in de Nederlanden waar zich Italiaanse schilderijen bevonden. Hij deed dat in 

hoofdzaak omdat hij geen andere exempla voorhanden had, als was het ongetwijfeld een 

bijkomend voordeel dat de waardering voor die schilderkunst van vooraanstaande eigenaren 

en liefhebbers in de Nederlanden in beeld kwam. 

 

Op basis van de gangbare ontwikkeling van het schrijverschap en een beschouwing van Van 

Mander literaire productie heb ik kunnen vaststellen dat hij hoogstwaarschijnlijk niet voor 

1599 aanving met het schrijven van de Italiaanse Levens. Het schrijven van het tekstdeel had 

weinig uitstaande met Van Manders eigen tijd in Italië. Hij beschikte daarvoor op dat moment 

nog niet over de benodigde literaire en artistieke bagage voor een dergelijk omvangrijk 

project. De Italiaanse reis vond plaats tussen 1573 en 1577 en vormde de afsluiting van zijn 

leertijd. Na zijn terugkeer in de Nederlanden was Karel van Mander aanvankelijk actief als 

rederijker en schilder in West-Vlaanderen, om vervolgens in 1583 vanwege economische en 

religieuze onrusten uit te wijken naar het Noorden. In Haarlem hield hij zich waarschijnlijk in 

eerste instantie bezig met schilderen om in zijn levensonderhoud te voorzien. In 1592 

behoorde hij tot de oprichters van de Vlaamse rederijkerskamer de Witte Angieren en 

waarschijnlijk heeft hij zich vanaf dat moment serieuzer met literaire vertalingen bezig 

gehouden. De ambitieuze en complexe opzet van het Schilder-boeck maakt duidelijk dat het 

werk beschouwd moet worden als weer een volgende stap in zijn schrijversschap. Het is 

mogelijk dat hij tegen het einde van de tekst in toenemende mate onder tijdsdruk stond om de 

tekst bij de drukker aan te leveren. Wellicht dat dit zelfs betekende dat de beslissing om de 

Italiaanse Levens ten opzichte van de Vite met recentere levens uit te breiden, pas vrij laat in 

het werkproces werd genomen. Dat neemt niet weg dat de keuze voor de toevoeging van die 

laatste levens volledig passend was in het grotere concept van de tekst. Door de Italiaanse 
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Levens zo dicht mogelijk naar het heden van 1603 te brengen werd het tekstdeel een 

volwaardige tegenhanger van de Nederlandse Levens die daarna zouden volgen. 

 

Gezien het voorgaande is het niet vreemd dat gedetailleerde kennis over Van Manders verblijf 

in Italië nauwelijks behulpzaam is bij een analyse van de Italiaanse Levens. Zijn eigen 

ervaringen in Italië waren maar in zeer geringe mate van invloed op hetgeen hij beschreef. 

Het is slechts sporadisch dat zijn eigen bekendheid met een werk of een plaats duidelijk naar 

voren wordt gebracht en waar dat gebeurde had die informatie over het algemeen betrekking 

op het Vatikaans paleis, de voorhal van de oude Sint Pieter en de Villa Chigi. Daarnaast is het 

mogelijk dat hij enige persoonlijke ervaring had met het competitieve systeem waarin de grote 

kunstenaarsateliers in Rome functioneerden, waardoor hij wellicht beter kon plaatsen wat hem 

later over de sterke artistieke rivaliteit in Rome rond 1600 ter ore kwam. 

In de analyse van Van Manders Italiaanse Levens werd duidelijk dat met name Hendrick 

Goltzius waarschijnlijk een belangrijke rol speelde bij de tot standkoming van het tekstdeel. 

Voor de levens van met name Correggio en Polidoro da Caravaggio steunde Van Mander 

duidelijk op wat hij van Goltzius hoorde. Ook Jacob Matham lijkt Van Mander met name 

voor de levens van Venetiaanse schilders van informatie te hebben voorzien. Het is niet 

onwaarschijnlijk dat Hendrick Goltzius niet alleen aanvullende informatie heeft verschaft, 

maar dat hij ook sturend was in Van Manders interesse voor met name het wel verwen, het 

rilievo en de ondersteundende functie van sculptuur voor de schilderkunst. Zijn ontwikkeling 

als kunstenaar en de door Van Mander in de biografie van Goltzius beschreven overstap naar 

de schilderkunst maken het goed mogelijk dat het Goltzius was die zich bijzonder 

interesseerde voor allerlei vraagstukken rondom het schilderen, de manier waarop verf werd 

opgebracht, de wijze waarop het gebruik van licht en donker in kleur kon worden aangegeven 

en voor een grotere suggestie van driedimensionaliteit zorgden. Het is Goltzius die wat dat 

aanging veel sterker een zoekend, innovatief kunstenaarsschap vertoonde, op een niveau zoals 

dat voor Karel van Mander niet haalbaar was. De tekeningen die Goltzius tijdens zijn 

Italiaanse reis vervaardigde tonen een duidelijke interesse voor sculptuur en voor 

beeldhouwers, zodat het ook op dat punt Goltzius geweest kan zijn die Van Manders denken 

over de waarde van dat vak voor de schilderkunst beïnvloedde. In het verlengde daarvan moet 

wellicht ook Jacob Mathams bijdrage begrepen worden, aangezien hij nog na Goltzius in 

Italië verbleef en daar materiaal verzamelde. Gezien dat aandeel van Hendrick Goltzius in de 

tot standkoming van de Italiaanse Levens zou het nuttig kunnen zijn om de veronderstelde 

rolverdeling in de zogenaamde “Haarlemse academie” te heroverwegen en niet Karel van 
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Mander zonder meer als de theoreticus van het driemanschap aan te merken. Het voert te ver 

om zoiets als een “curriculum” van die “Haarlemse academie” aan de Grondt en de Italiaanse 

Levens af te lezen. De term academie is wellicht in een te strikte, meer achttiende-eeuwse 

betekenis opgevat. Het lijkt waarschijnlijker dat hiermee een informeler soort verband is 

bedoeld, iets dat zelfs op Romeins voorbeeld gebaseerd kan zijn zoals de informele lespraktijk 

in ateliers die door Cavazzini voor Rome werd beschreven. Daarbij ging het om een veel 

losser soort verband waarbij een leermeester lessen gaf, zonder dat er zoals in het oude 

gildesysteem een vaste arbeidsrelatie bestond tussen meester en leerling. Het bleek dus 

buitengewoon nuttig om het brongebruik voor de teksten na te gaan en te zien in hoeverre 

Van Mander gebruik heeft gemaakt van de bevindingen van anderen. Narratologisch 

onderzoek bleek eveneens een nuttig instrument voor een analyse van Karel van Manders 

brongebruik. Hiermee werd duidelijk op welke manier de tekst werd samengesteld, waar 

gebruik werd gemaakt van andere bestaande teksten en in hoeverre tekstmateriaal van anderen 

invoegde in de Levens. Het zou wat dat betreft nuttig kunnen zijn om op vergelijkbare wijze 

de Nederlandse Levens te onderzoeken. 

Op basis van mijn onderzoek is duidelijk dat de Nederlandse Levens niet mogen worden 

aangemerkt als de belangrijkste levens uit het Schilder-boeck. Niet alleen besteedde hij aan de 

Italiaanse en de Nederlandse Levens evenveel pagina’s, Karel van Mander liet zich aan het 

einde van de Italiaanse Levens expliciet uit over het fundamentele belang van de Italiaanse 

schilderkunst in de historische ontwikkeling van het vak. Bij de antieke schilderkunst lag de 

bakermat van het schilderen, de moderne Italiaanse schilders waren hun direkte erfgenamen 

die tot in het heden van 1603 hun artistieke waarde toonden. Het was een historisch 

continuüm waarvan ook de schilderkunst in de Nederlanden deel uitmaakte. Van Mander was 

er wel in geïnteresseerd om in die constellatie de status van de schilderkunst in de 

Nederlanden te bewijzen. Hij deed dat ondermeer door te laten zien hoe schilders in de 

Nederlanden de inventies van hun Italiaanse voorgangers in hun werk incorporeerden en met 

nieuwe inventies het vak verder brachten. Over het algemeen valt te zeggen dat noties over 

het belang van de verschillende tekstdelen van het Schilder-boeck in de literatuur niet geënt 

zijn op Van Manders intenties, maar sterk zijn gekleurd door de mate waarin de 

respectievelijke delen over direkte bronwaarde beschikken voor de kunsthistoricus. Mijn 

onderzoek heeft duidelijk aangetoond dat het hele Schilder-boeck uiteindelijk als een originele 

eigen inventie van Karel van Mander moet worden beschouwd, ongeacht zijn brongebruik. 

Voor de Italiaanse Levens is duidelijk geworden dat zijn zogenaamde “eigen stem” niet 

zozeer opklonk uit de hoofdstukken die hij onafhankelijk van Vasari toevoegde en die ooit als 
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“origineel” werden aangemerkt, maar dat ze even sterk doorklonk in de levens die een 

bewerking waren van de Vite. De bewerking volgde Van Manders eigen intenties en kende 

een duidelijke connectie met andere tekstdelen van het boek zoals met name de Grondt. 

Wat betreft de educatieve opzet, progressieve geschiedsopvatting en agenda, alsook de 

opgenomen liminale rederijker poëzie en opdrachten aan liefhebbers, waren de Italiaanse 

Levens en het Schilder-boeck ingebed in de rederijkerscultuur van de Noordelijke 

Nederlanden. Zijn activiteiten en netwerk als rederijker drukten in grote mate hun stempel op 

het ontstaan en de inhoud van het Schilder-boeck, zodat het goed is die twee beelden van 

Karel van Mander als rederijker en als schilder duidelijker te integreren. Zoals hij postuum 

werd herdacht als schilder en schrijver, zo moet ook zijn literaire nalatenschap in de vorm van 

het Schilder-boeck opgevat worden als het resultaat van die twee disciplines. Van Manders 

uitgekiende indeling van het boek, waarbij zowel de grondbeginselen als de leerbare 

voorbeelden werden gepresenteerd, bevorderde al dan niet intentioneel de studeerbaarheid en 

leerbaarheid van de tekst. Naar aanleiding van Charles Fords suggestie zou het interessant zijn 

om op basis van de gebruikte letterfonts nader te bepalen voor welk gebruik de teksten 

bedoeld waren. Delen van het Schilder-boeck werden gedrukt in gotisch schrift met 

gebruikmaking van de gotische komma, volgens Ford gebruikt in teksten die bedoeld waren 

om hardop voor te dragen zoals voor muziek en religieuze literatuur.  

 

Van Manders beschrijving van de ontwikkeling van de schilderkunst heeft zich ook buiten de 

Italiaanse Levens voortgezet. In de Nederlandse Levens toonde hij zich ook telkens 

geïnteresseerd voor vernieuwers van de schilderkunst. Bovendien volgde hij door die tekst de 

manier waarop de nieuwe of moderne of later de nieuwste Italiaanse manier in de 

Nederlanden door opeenvolgende meesters werd geïntroduceerd. Dit resulteerde niet in een 

uiteenzetting die door de moderne kunsthistoricus één op één te koppelen is aan de fysieke 

resultaten, dus de schilderijen die van zestiende-eeuwse schilders overgeleverd zijn. Het 

plaatste wel de schilderkunst in de Nederlanden in een historisch continue stroom van een 

zich progressief ontwikkelende schilderkunst. Het ging er Van Mander niet om aan te tonen 

dat die Nederlandse schilderkunst meer bereikte dan haar Italiaanse voorlopers en tijdgenoten. 

Het ging erom haar status te verhogen door te laten zien hoe ze deel uitmaakte van die grote 

ontwikkeling vanaf de klassieke oudheid en bovendien om schilders in de Nederlanden in 

staat te stellen te leren van de resultaten die hun Italiaanse collega’s hadden bereikt.  
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Epiloog 

Zoals gezegd begon deze studie bij het einde en ging ze terug naar het begin. Het annoteren 

van de laatste levens die niet aan de Vite waren ontleend genereerde te veel vragen over de 

intenties van de auteur met alle Italiaanse Levens om een studie naar alleen het besluit te 

rechtvaardigen. Uit nieuwsgierigheid naar de manier waarop die laatste levens in de rest van 

de tekst pasten ben ik deze studie aangevangen, in de hoop antwoorden te vinden en een 

bijdrage te leveren aan een evenwichtiger waardering en beoordeling van de tekst in het 

grotere geheel van het Schilder-boeck. Mijn analyse van Karel van Manders intenties 

suggereert dat het nuttig kan zijn nader onderzoek te verrichten naar de manier waarop latere 

auteurs zich tot die tekst verhouden. Gebleken is dat het concept van de deelen der Consten of 

gronden latere theoretici als Franciscus Junius en Samuel van Hoogstraten heeft beïnvloed, 

zonder dat in de literatuur het Schilder-boeck als bron voor dat theoretisch raamwerk is 

onderkent. Het lijkt erop dat het beeld van de doorwerking van Karel van Manders Schilder-

boeck op in de eerste plaats de zeventiende-eeuwse ontwikkeling van de kunsttheorie in de 

Nederlanden bijstelling behoeft. De selectie van kunstenaars die Van Mander in zijn boek 

presenteerde kan een rol hebben gespeeld voor de keuze van modellen die schilders in de 

zeventiende eeuw gebruikten. Wat dat aangaat lijkt het treffend dat bijvoorbeeld de 

Paradigmata graphices variorum artificum van Jan de Bisschop juist voorbeelden bevatten 

van het werk van kunstenaars die door Karel van Mander waren besproken. Ook buiten de 

Nederlanden lijken de Italiaanse Levens hun uitwerking te hebben gehad, bijvoorbeeld via de 

teksten van de Engelsman Henry Peacham of de Duitser Joachim von Sandrart. Het lag buiten 

het bestek van dit onderzoek om op dat “Nachleben” van de Italiaanse Levens in te gaan, 

maar deze studie biedt wellicht voldoende aanknopingspunten om die betekenis van de 

Italiaanse Levens en het Schilder-boeck voor latere kunsttheorie nader te onderzoeken.  

 

Of de opvattingen die Van Mander uitdroeg in de Italiaanse Levens direkt van invloed waren 

op de artistieke praktijk heb ik niet onderzocht. Mijn onderzoek heeft zich beperkt tot het in 

kaart brengen van een gedroomde praktijk. Gezien Karel van Manders vooraanstaande positie 

in de artistieke kringen van Haarlem en Amsterdam en omdat het Schilder-boeck al spoedig 

herdrukt werd, kan verondersteld worden dat hij gelezen werd. In hoeverre hij de praktijk 

beïnvloedde valt lastig te staven, maar andersom is het goed mogelijk dat de onderwerpen die 

hij aansneed deels weerspiegelden wat in de schilderswerkplaatsen onder kunstenaars leefde. 

Voor het schilderen van huid is het duidelijk dat dit niet alleen de vernieuwende aandacht had 
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van Hendrick Goltzius en Francesco Badens. De door Pieter Isaacsz rond 1605 gedecoreerde 

deksel van een klavecimbel dat nu in het bezit is van het Rijksmuseum, toont eenzelfde 

opbouw van huidpartijen met rode, warme gronden, verdreven doezelige contouren en 

huidtinten in de schaduwpartijen die zo door Van Mander zo enthousiast onder de aandacht 

werd gebracht in de levens. De voorstelling werd waarschijnlijk door Karel van Mander 

ontworpen en Pieter Isaaczs werkte in opdracht van Amsterdamse stadsbestuur voor het 

stadhuis. Ook Cornelis Cornelisz. van Haarlem bleek onderzoekend in het schilderen van huid 

in zijn Pietà in het Städelsches Museum in Frankfurt. Met zijn gebruik van okers, 

vleeskleurige schaduwen en ruwere manier was de schilder in dit werk ook duidelijk zoekend 

naar een andere weergave van huidpartijen. Het zijn dit soort voorbeelden die laten zien dat 

het schilderen van huid op een nieuwe, levendiger manier behoorde tot de frontlinie van de 

ontwikkeling van het nieuwe schilderen in de Nederlanden en iets daarvan was in Van 

Manders tekst terug te vinden. Ook in het bewerken van Vasari’s tekst selecteerde Van 

Mander wat een direkte relevantie had voor de artistieke praktijk en zijn vooruitstrevende 

agenda maakt het aannemelijk dat hij hoopte op die praktijk invloed uit te oefenen. Door het 

Schilder-boeck los te weken van die artistieke praktijk en louter te zien als een verhandeling 

die door literaire conventies werd bepaald en daarop betrekking had, doen we de intenties van 

de auteur tekort. Wat betreft zijn opvattingen over de noodzaak van economische concurrentie 

en artistieke rivaliteit en emulatie leken de door Van Mander omschreven desiderata haast een 

vooraankondiging van de richting waarin de praktijk van het schilderen zich vanaf 1610 in de 

Nederlanden zou ontwikkelen. Waren hem nog enkele jaren gegeven, dan had Karel van 

Mander kunnen zien hoe de schilderkunst in de Noordelijke en Zuidelijke Nederlanden niet 

alleen competitiever werd, maar ook hoe schilders zich steeds meer zouden specialiseren in 

die deelen van de schilderkunst waarin ze zich het meest succesvol konden ontwikkelen. In 

hoeverre hij die ontwikkeling met zijn tekst heeft kunnen stimuleren onttrekt zich hier aan het 

zicht, maar waarschijnlijk mogen we zijn benadering en uitwerking van met name de 

Italiaanse Levens als een voorbeeldige illustratie van de nodige deelen der Consten 

beschouwen als uiting van datzelfde veranderende artistieke klimaat dat die “dageraad der 

Gouden Eeuw” zo spannend maakt. Ik denk te hebben gedemonstreerd dat het geheel van 

Karel van Manders intenties, selecties en woordkeuze relevant zijn, niet alleen voor de 

duiding van zijn Italiaanse levensbeschrijvingen, maar zelfs voor een beter begrip van het 

Schilder-boeck als geheel.  

Tot slot moet ik nog opmerken dat indien mijn onderzoek nieuwe inzichten heeft 

opgeleverd dit voor alles mag worden beschouwd als een bewijs voor de grote rijkdom van 
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Karel van Manders tekst. En om daarom nog eenmaal met die schrijver zelf te spreken: 

“…lust heeft my doen aenvanghen, volherden, en voleynden.” 
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124. Raffaellino da Reggio, Tobias en de engel, ca. 1575-1576, olie op paneel, Rome, Galleria 

Borghese. 

125. Giovanni Battista Cavalieri, De opening van de heilige deur van de Sint Pieter ter 

gelegenheid van het heilig jaar 1575, 1575, gravure, Londen, British Museum. 

126. Raffaellino da Reggio, Portret van een jonge man (zelfportret?), ca. zwart en rood krijt op 

paper, Londen, British Museum. 

127. Cherubino Alberti, Terugkeer van de vlucht naar Egypte, 1574, gravure, Amsterdam, 

Rijksmuseum. 

128. Karel van Mander, Terugkeer van de vlucht naar Egypte, 1576, gewassen tekening in pen en 

inkt, gehoogd met wit, Dresden, Staatliche Kunstsammlungen Dresden, Kupferstich-Kabinett. 

129. Karel van Mander, Terugkeer van de vlucht naar Egypte, 1590, gravure, Amsterdam, 

Rijksmuseum. 

130. Mateo Pérez de Alesio, De aartsengel Michaël verdedigt het lichaam van Mozes, ca. 1574, 

fresco, Rome, Sixtijnse kapel, Vatikaans paleis. 

131. Cornelis Cort naar Etienne Dupérac, Ecce Homo, 1572, gravure, Londen, British Museum. 

132. Antonio Tempesta, Plattegrond van Rome, detail, 1645 (orig. 1593), gravure, New York, 

Metropolitan Museum of Art.  
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Bijlagen
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I Lengte van de levens - Vasari en Van Mander 
 

 
Parte prima 

 

Kunstenaar Vasari Van Mander  
 

Cimabue (pp. 82-87) 4 2/3 pagina’s tekst 2 pagina’s 

Arnolfo di Lapo (88-96) 7,5 pagina’s - 

N. en G. Pisani (97-106) ruim 9 pagina’s - 

Andrea Tafi (107-112) 2 2/3 pagina’s ca. 1/3 pagina 

Gaddo Gaddi (111-114) bijna 3 pagina’s ca. 1/3 pagina 

Margaritone (115-118) ruim 2,5 pagina’s halve pagina 

Giotto (119-233) 14,5 pagina’s ruim 2,5 pagina’s 

Agostino, Agnolo (134-139) 5,5 pagina’s - 

Stefano, Ugolino (140-143) ruim 3 pagina’s 1 2/3 pagina’s 

Pietro Laurati (144-147) bijna 2,5 pagina’s halve pagina 

Andrea Pisano (148-153) ruim 5 pagina’s - 

Buonamico Buffalmacco (154-163) 10 pagina’s bijna 3 pagina’s 

Ambrogio Lorenzetti (164-166) ruim 1,5 pagina’s ca. ¼ pagina 

Pietro Cavallini (167-169) 2 2/3 pagina’s ca. halve pagina 

Simone Sanese (170-174) bijna 5 pagina’s ca. 1/3 pagina 

Taddeo Gaddi (175-181) ruim 5,5 pagina’s ruim 1 pagina 

Orcagna (182-188) 6 ¼ pagina’s bijna 1 pagina 

Giottino (189-192) 3,5 pagina’s 1 pagina 

Giovanni dal Ponte fio. (193-194) 1 1/3 pagina’s -  

Agnolo Gaddi (195-199) 3,5 pagina’s - 

Berna Senese (200-202) bijna 2 pagina’s - 

Duccio (203-205) ruim 1,5 pagina - 

Antonio Veneziano (206-208) 3 pagina’s - 

Jacopo di Casentino (209-211) 2 1/3 pagina’s - 

Spinello Aretino (212-219) 6,5 pagina’s - 

Starnina (220-221) 2 pagina’s - 

Lippo (222-224) 1 2/3 pagina’s halve pagina 

Lorenzo Monaco (229-231) 2 ¼ pagina’s - 

Taddeo Bartoli (232-234) 1 2/3 pagina’s - 

Lorenzo di Bicci (135-239) ruim 3,5 pagina’s - 

 

30 levens verdeeld over 157 pagina’s                                         

 

 

 

Parte seconda 

 

Kunstenaar Vasari Van Mander 
 

Jacopo della Quercia (pp. 249-252)  4 pagina’s - 

Nicolo Aretino (253-255) 2 1/3 pagina’s - 

Dello (256-258) 2 1/3 pagina’s (-) 

Nanni D’Antonio (259-261) 1 2/3 pagina’s - 

Luca della Robbia (262-267) 5 2/3 pagina’s - 

Paulo Uccello (168-274) 5 ½ pagina’s - 

Lorenzo Ghiberti (275-286) ruim 11 ½ pagina’s - 

Masolino (287-289) 1 ½ pagina’s - 
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Parri Spinelli (290-294) bijna 5 pagina’s - 

Masaccio (295-300) 5 pagina’s 1 2/3 pagina’s 

Filippo Bruneleschi (301-326) bijna 25 pagina’s - 

Donato (327-337) bijna 10 pagina’s - 

Michelozzo (338-346) 7,5 pagina’s - 

A. Filarete e.a. (347-349) 2 2/3 pagina’s - 

Giuliano d. Maiano (350-352) 2 ¼ pagina’s - 

Piero delle Fr. (353-357) ruim 4 pagina’s - 

Fra Giovanni (358-365) 7 pagina’s - 

L.B. Alberti (366-370) ruim 3 ½ pagina’s ca. 2/3 pagina 

Lazaro Vasari (371-374) 3 ¼ pagina’s - 

Antonello da Messina (375-378) 3 ½ pagina’s 1 2/3 pagina 

A. Baldovinetti (379-382) bijna 2,5 pagina’s - 

Vellano da Padova (383-384) 2 2/3 pagina’s - 

Fra Fillipo Lippi (385-391) 5,5 pagina’s 2 1/3 pagina 

Paulo Romano e.a. (392-393) 2 pagina’s - 

A. del Castagno (364-399) 5 1/3 pagina’s - 

Gentile da F e.a. (400-403) bijna 3 pagina’s - 

Pesello Peselli e.a. (404-405) 1 pagina - 

Benozzo (406-409) ruim 2,5 pagina’s - 

Francesco di Giorgio (410-411) 1 2/3 pagina’s - 

Antonio Rossellino e.a. (412-415) 3 ¼ pagina’s - 

Desiderio da Settignano (416-418) bijna 2 pagina’s - 

Mino da Fiesole (419-422) bijna 3 pagina’s - 

Lorenzo Costa (423-425) 2 pagina’s - 

Ercole Ferrarese (426-428) 2 pagina’s - 

Giovanni Bellini (429-436) ruim 7 pagina’s - 

Cosimo Rosselli (437-439) bijna 2 pagina’s - 

Cecca (440-447) 4 2/3 pagina’s - 

Don Bartholomeo (448-452) 4 ¼ pagina’s - 

Gherardo Miniato (453-455) ruim 1,5 pagina’s - 

Domenico Ghirlandaio (456-464) 8 2/3 pagina’s 1 2/3 pagina 

A. en P. Pollaiuoli (465-469) 4 pagina’s 1 pagina 

Sandro Botticelli (470-475)  4,5 pagina’s ruim 2 pagina’s 

B. da Maiano (476-480) 4 ¼ pagina’s  

A. del Verrocchio (481-486) bijna 6 pagina’s 

Mantegna (487-492) ruim 4,5 pagina’s 

Filippino Lippi (493-497) 4 1/3 pagina’s 

Pinturicchio (498-501) bijna 4 pagina’s 

Francesco Francia (502-506) ruim 4 pagina’s 

Pietro Perugino (507-519) 9 ½ pagina’s 

Vit. Scarpaccia e.a. (518-525) 7,5 pagina’s 

Jacopo genaamd l’Indaco 

Luca Signorelli (526-529) 3 1/3 pagina’s 

 

52 levens verdeeld over 280 pagina’s 
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Eerste deel Parte terza  

 

Kunstenaar Vasari Van Mander 
 aantal pagina’s (ca.) aantal pagina’s (ca.) 

 

Leonardo da Vinci (p. 1-11) meer dan 10 pagina’s tekst bijna 7 pagina’s  

Giorgione (12-15) bijna 3 pagina’s tekst  krap 1,5 pagina. 

Correggio (16-19) net iets meer dan 3 pagina’s 2 1/3 pagina 

Piero di Cosimo (20-26) bijna 6 pagina’s   - 

Bramante (27-34) ruim 7,5 pagina’s - 

Fra Bartolomeo (35-41) bijna 7 pagina’s - 

Mariotto Albertinelli (42-46) dik 4,5 pagina’s - 

Rafaellino del Garbo (47-50) 2,5 pagina’s - 

Torrigiano (51-54) net iets meer dan 3 pagina’s - 

G. en A. da San Gallo (55-63) iets meer dan 8 pagina’s  - 

Raffaello da Urbino (64-89) ruim 24,5 pagina’s bijna 9,5 pagina’s 

Guglielmo da Marcilla (90-95) ruim 5,5 pagina’s - 

Cronaca (96-102) ruim 6 pagina’s - 

Domenico Puligo (103-106) bijna 3 pagina’s - 

Andrea da Fiesole (107-110) 3 ¼ pagina’s  - 

Vincenzio da S. Gimignano (111-115) 3 ¾ pagina’s - 

Andrea Sansovino (116-122) 6 ¼ pagina’s - 

Benedetto da Rovezza (123-125)  ruim 2 pagina’s - 

Baccio da Montelupo (126-129) bijna 3 pagina’s  - 

Lorenzo di Credi (130-132) 2 ¼ pagina’s - 

Lorenzetto, Boccaccino (133-136) ruim 3 pagina’s - 

Baldassare Peruzzi(137-144) 6 ¾ pagina’s bijna 2 pagina’s 

G. Fran. Fattore, Pellegrino(145-148) ruim 2 ½ pagina ruim 1 ½ pagina’s 

Andrea del Sarto (149-170) bijna 21 pagina’s ruim 7 ¾ pagina’s 

Properzia de’Rossi (171-174) ruim 3 pagina’s 1 ¾ pagina’s (?) 

Alfonso Lombardi e.a. (175-182) bijna 6 ½ pagina’s  

Antonio Licino, Pordenone (183-189) bijna 6 ½ pagina’s 

G.A. Soliani (190-194) 4 ¼ pagina’s  

Girolamo da Trevigi (195-196) 1 ¾ pagina’s  

Polidoro da Caravaggio (197-203) bijna 6 pagina’s  

Rosso Fiorentino (204-212) ruim 8 pagina’s 

Bartolomeo d. Bagnacav. (213-217) bijna 4 pagina’s 

Franciabigio (218-222) 3 ¾ pagina’s 

M. d Feltro, A.d Cosimo (223-227) ruim 3,5 pagina’s 

Marco Calavrese (228-229) 1,5 pagina’s 

Francesco Mazzuoli (230-238) bijna 8 pagina’s 

Jacomo Palma, L. Lotto (239-243) 4 pagina’s  

Fra Iocondo, Veronese e.a. (244-259) 13 pagina’s 

F. Monsignori, Moroni (259-267) bijna 8 pagina’s 

Falconetto (267-271) bijna 4 pagina’s 

Francesco, Girolamo (271-275) 3 ¾ pagina’s 

Fran. Granacci (276-278) ruim 2,5 pagina’s 

Baccio D’Agnolo (279-284) ongeveer 4 ¾ pagina - 

Valerio Vincentino e.a. (285-293) ongeveer 7 1/3 pagina’s - 

Marcantonio Bolognese e.a. (294-312) 17,5 pagina’s - 

Antonio di Sangallo (313-323)  10,5 pagina’s - 

Giulio Romano (324-339) 14,5 pagina’s  

S. del Piombo (340-347) bijna 8 pagina’s 

Perino del Vaga (348-370) 21 2/3 pagina’s 7 pagina’s 

49 levens verdeeld over 370 pagina’s 
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Tweede deel Parte terza  

 

Kunstenaar Vasari Van Mander 
 aantal pagina’s (ca.) aantal pagina’s (ca.) 

 

Beccafumi (371-381) 9,5  2,5  

Giovanni Lappoli - 

Niccolo Soggi - 

Niccolò, gen il Tribolo - 

Pierino da Vinci - 

Baccio Bandinelli (423-452) 29 10,5   

Giuliano Bugiardini - 

Christofano Gherardi - 

Pontormo (474-494) 21 6  

Simone Mosca - 

Girolamo en Bartholomeo Genga - 

Michele S. Michele [en Veronese] (... 

Il Soddoma ( .... 

Bastiano detto il Aristotile da San Gallo - 

Garofalo en Girolamo da Carpi - 

Ridolfo, David en Benedetto Ghirlandaio - 

Giovanni da Udine (576-584) 7,5 3 4/5  

Battista Franco [ook Tintoretto] ( .... 

Giovan Francesco Rustici (597-608)  11 ca. 4,5 pagina 

Fra Giovanni Agnolo Montorsoli - 

Francesco Salviati (625-675 sic) ca. 19 4/5 ruim 6 pagina’s 

Daniele da Volterra (676-685) bijna 9 pagina’s ruim 3,5 pagina’s 

Taddeo Zuccaro (686-714) ca. 27,5 ca. 5,5 pagina 

Michelangelo (715-796) ruim 81 pagina’s ca. 19 2/3 pagina’s 

Primaticcio (767-804) ruim 5 pagina’s bijna 2 pagina’s 

Titiaan (805-821) ruim 14,5 pagina 6,5 pagina’s 

Jacopo Sansovino  - 

Lioni Lioni  - 

Gulio Clovio - 

[diversi] - 

Degli accademici del disegno - 

Giorgio Vasari (980-1012) ca. 31,5 pagina’s ca. 8,5 pagina’s 
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II Volgorde van de levens – Vasari en Van Mander 
 

 
Vasari 1568 Van Mander 1604 
(Parte prima, band I) 

  

Titelpagina 

Opdracht aan Cosimo de’Medici 1568 

Opdracht aan Cosimo de’Medici 1550 

Privilege Pius V 

Errori 

Registro 

Indice copioso delle cose più notabili 

Tavola de ritratti che sono nominati  

Tavola delle vitte de gli artefici 

Tavola de luoghi dove sono l’opere descritte 

Proemio di tutta l’opera 

Introduzzione di M. Giorgio Vasari, pittore Aretino 

Proemio delle vite 

 

Cimabue (s) (Fi) Cimabue 

Arnolfo di Lapo (Fi) - 

N. en G. Pisano  - 

Andrea Tafi (s) (Fi) Andrea Tafi 

Gaddo Gaddi (s) (Fi) Gaddo Gaddi 

Margarito d’Arezzo (s) (Are) Margarito (Margaritone) 

Giotto (s) (Fi) Giotto 

Agostino, Agnolo (Si) - 

Stefano Fiorentino (Fi), Ugolino (Si) (s) Stefano Fiorentino (Steffaen) 

Pietro Lorenzetti (s) (Si) Pietro Lorenzetti (Pietro Laurati) 

Andrea Pisano - 

Bonamico Buffalmacco (s) (Fi) Bonamico Buffalmacco 

Ambrogio Lorenzetti (s) (Si) Ambrogio Lorenzetti  

Pietro Cavallini (s) (Rom) Pietro Cavallini  

Simone Martini (s) (Si) Simone Martini 

Taddeo Gaddi (s) (Fi) Taddeo Gaddi 

Andrea di Cione (Orcagna) (s) (Fi) Andrea di Cione (Orcagna) 

Giottino (s) (Fi) Giottino 

Giovanni dal Ponte (s) (Fi) -  

Agnolo Gaddi (s) (Fi) - 

Berna da Siena (s) (Si: in handschrift, stond Fi) - 

Duccio (s) (Si) (-) in leven Beccafumi 

Antonio Veneziano (s) - 

Jacopo di Casentino (s) - 

Spinello Aretino (s) - 

Starnina (s) -  

Lippo (s) (Fi) Lippo 

Lorenzo Monaco (s) (Fi)  - 

Taddeo Bartoli (s) (Si: in handschrift, stond Fi) - 

Lorenzo di Bicci (s) (Fi) - 
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(Parte seconda (band I) 

Proemio della seconda parte  

Jacopo della Quercia (Si) - 

Nicolo Aretino   - 

Dello Delli (s) (Fi) (-)  in leven Lippo 

Nanni di Banco  - 

Luca della Robbia  - 

Paulo Uccello (s) (Fi) - 

Lorenzo Ghiberti (s) (Fi) - 

Masolino (s) (Val) - 

Parri Spinelli (s) (Are) - 

Masaccio (s) (Gio) Masaccio 

Filippo Bruneleschi - 

Donatello (Fi) - 

Michelozzo (Fi) - 

Filarete e.a (Fi) - 

Giuliano da Maiano - 

Piero delle Francesca (s) (Borg) (-)  in leven L.B. Alberti 

Fra Angelico (s) (Fie) (-)  in leven L.B. Alberti 

L.B. Alberti (Fi) L.B. Alberti 

Lazaro Vasari (s) (Are) - 

Antonello da Messina (s) Fra Fillipo Lippi 

A. Baldovinetti (s) (Fi) - 

Vellano da Padova   - 

Fra Fillipo Lippi (s) (Fi) Antonello da Messina 

Paulo Romano e.a. - 

Andrea del Castagno (Mu), Dom. Veneziano (s) (-)  in leven Antonello da M. 

Gentile da Fabriano, Pisanello (s) (Ver) - 

Pesello en Francesco Peselli (s) (Fi) - 

Benozzo Gozzoli (s) (Fi) - 

Francesco di Giorgio e.a. - 

Galasso (s) (Fer) - 

Antonio en Bernardo Rossellino - 

Desiderio da Settignano  - 

Mino da Fiesole  - 

Lorenzo Costa (s) (Fer) - 

Ercole di Roberti (s) (Fer) - 

Jacopo, Giovanni en Gentile Bellini (s) (Ven) - 

Cosimo Rosselli (s) (Fi) - 

Il Cecca (Fi) - 

Don Bartolomeo (s) - 

Gherardo miniatore (Fi) - 

Domenico Ghirlandaio (s) (Fi) Domenico Ghirlandaio 

Antonio en Piero Pollaiuolo (s) (Fi) Antonio en Piero Pollaiuolo 

Sandro Botticelli (s) (Fi) Sandro Botticelli 

Benedetto da Maiano  -  

Andrea del Verrocchio (s) Andrea del Verrocchio  

Andrea Mantegna (s) (Man) Andrea Mantegna  

Filippino Lippi (s) (Fi) Filippino Lippi 

Pinturicchio (s) (Per) - 

Francesco Francia (s) (Bo) Francesco Francia 

Pietro Perugino (s) Pietro Perugino 

Vittorio Carpaccio e.a. pittori veneziani e lombardi (s) -  

Jacopo, genaamd l’Indaco (s) - 

Luca Signorelli (s) (Co) Luca Signorelli 
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(Parte terza, band II) 

 

Titelpagina 

Tavola delle vite de gli artefici 

Tavola de’ lughi dove sono l’opere descritte 

Tavola de’ ritratti che sono nominati 

Tavola delle cose piu notabili che si contengono 

Proemio della terza parte 

 

Leonardo da Vinci (s) (Fi) Leonardo da Vinci 

Giorgione (s) (Ven) Giorgione 

Correggio (s) Correggio 

Piero di Cosimo (s) (Fi)   (-)  in leven Andrea del Sarto 

Bramante (Urb) - 

Fra Bartolomeo (s) (Fi) - 

Mariotto Albertinelli (s) (Fi) - 

Rafaellino del Garbo (s) (Fi) - 

Torrigiano (Fi) - 

G. en A. da San Gallo (Fi) - 

Raffaello da Urbino (s) Rafael 

Guglielmo da Marcilla (s) (francese) - 

Cronaca (Fi) - 

Domenico Puligo (s) (Fi) - 

Andrea da Fiesole  - 

Vincenzio da S. Gimignano/Timoteo da Urbino (s) - 

Andrea Sansovino  - 

Benedetto da Rovezza  - 

Baccio da Montelupo  - 

Lorenzo di Credi (s) (Fi) - 

Lorenzetto (Fi) & (s) Boccaccino (Cr) - 

Baldassare Peruzzi (s) (Si) Baldassare Peruzzi 

G. F. Penni, gen. Il Fattore (Fi), Pellegrino da Modena (s) G. F. Penni, genaamd Il Fattore 

Andrea del Sarto (s) (Fi) Andrea del Sarto 

Properzia de’Rossi (Bo) (-)  in leven vrouw. kunstenaars 

Alfonso Lombardi, (s) Dosso Dossi e.a. (-)  Lombardi in leven Bandinelli 

Giovanni Antonio Licino da Pordenone (s) Pordenone  

Giovanni Antonio Sogliani (s) (Fi) - 

Girolamo da Treviso (s) -  

Polidoro da Caravaggio en Maturino da Firenze (s) Polidoro da Caravaggio 

Rosso Fiorentino (s) Rosso Fiorentino 

Bartolomeo Ramenghi [da Bagnacavallo] (s) -  

Franciabigio (s) (Fi) - 

Morto da Feltro, Andrea di Cosimo (s) Andrea Feltrini, L. Luzzo 

Marco Calabrese (Cardisco) (s) Marco, Cola dell’Amatrice 

Parmigianino (s) (Pa) Parmigianino 

Jacomo Palma Vecchio en Lorenzo Lotto (s)  (Ven) (Jacomo Palma) 

Fra Iocondo, Liberale e.a. Veronese meesters (Ver) - 

Francesco Monsignori (Bonsignori), Moroni (s) (Ver) Bonsignori 

Falconetto (Ver) - 

Francesco, Girolamo dai Libri e.a. (s) (Ver) - 

Francesco Granacci (s) (Fi) - 

Baccio d’Agnolo (Fi) - 

Valerio Vincentino (Vi) e.a. - 

Marcantonio Raimondi (Bolognese] e.a. - 
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Antonio da Sangallo (Fi) - 

Giulio Romano (s) Giulio Romano 

Sebastiano del Piombo (s) (Ven) Sebastiano del Piombo 

Perino del Vaga (s) (Fi) Perino del Vaga  

 

 

(Parte terza, band III) 

 

Titelpagina 

Opdracht van de auteur aan gli artefici del disegno 

Tavola delle cose piu notabili che si contengono 

Tavola dei ritratti 

Tavola delle vite de gli artefici 

Tavola de’ lughi dove sono l’opere descritte 

Tavola de’ ritratti del Museo dell’illtstriss. et eccellentiss. s. Cosimo 

Anticagli, che sono nella sala del palazzo de’ Pitti 

Lettera di M. Giovambatista di M. Marcello Adriani a M. Giorgio Vasari 

 

 

Domenico Beccafumi (s) (Si) Domenico Beccafumi  

Giovanni Antonio Lappoli (s)  (Are) Giovanni da Udine 

Niccolo Soggi (s) - 

Niccolò, genaamd Il Tribolo - 

Pierino da Vinci - 

Baccio Bandinelli (Fi) (Bandinelli) 

Giuliano Bugiardini (s) (Fi) - 

Christofano Gherardi (s) (Borg) - 

Pontormo (s) (Fi) Pontormo 

Simone Mosca - 

Girolamo en Bartholomeo Genga (s) - 

Michele Sanmicheli [en (s) Veronese] (Ver) (Veronese) 

Giovanni Antonio Bazzi, gen. Il Sodoma da Verzelli (s) (-)  in leven Beccafumi 

Bastiano da Sangallo (s) (Fi) - 

Garofalo en Girolamo da Carpi (s) (Fer) (-)   Vr. Kunstenaars (Sofonisba) 

Ridolfo, Davide en Benedetto Ghirlandaio (s) (Fi) - 

Giovanni da Udine (s) (Giovanni da Udine) 

Battista Franco (ook Tintoretto, Schiavone) (s) (Ven) (Tintoretto) 

Giovan Francesco Rustici Giovan Francesco Rustici 

Giovanni Agnolo Montorsoli Bandinelli 

Francesco Salviati (s) (Fi) Francesco Salviati 

Danielle da Volterra (s) Danielle da Volterra 

Taddeo Zuccaro (s) [+ (s) Federico Zuccaro] T. Zuccaro (Federico Zuccaro) 

Michelangelo (s) (Fi) Michelangelo 

Primaticcio (s) (Bo) [+Sabatini, L. Agresti, M. da Faenza] Primaticcio 

Titiaan (s) (Cad) Titiaan 

Jacopo Sansovino (Fi) Tintoretto 

Leone Leoni (Are) Veronese 

Giulio Clovio Jacopo Bassano 

[diversi] Giorgio Vasari 

Degli accademici del disegno (...) [o.a. Bronzino, Allori] (-) Ned. Levens (Stradanus) 

Giorgio Vasari (s) (Are) Federico Zuccaro 

- Federico Barocci 

- Jacopo Palma Gio. en Vecchio 

- Giuseppe Cesari 

- Schilders in Rome rond 1603 
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- Vrouw. Kunstenaars, Properzia  

- Schilders in Rome 1573-1577 

  

 

 

 

Legenda 

- = niet opgenomen 

(-) = elders genoemd, maar geen eigen leven: *waar wel besproken 

 

onderstreept = hier wel besproken, volgorde wijkt af van Vasari 

(cursief en tussen haakjes) = hier niet besproken, volgorde wijkt af van Vasari 

 

[tussen vierkante haken] = niet genoemd in titel, wel in leven besproken 

vet = (deels) niet aan Vasari ontleend 

 

(s) = in de titel van leven aangeduid als schilder 

 

Plaats van herkomst genoemd in titel of in onderschrift prent portret: 

(Are) = Arezzo 

(Bo) = Bologna 

(Borg) = Borgo San Sepolcro 

(Cad) = Cador 

(Co) = Cortona 

(Cr) = Cremona 

(Fer) = Ferrara 

(Fi) = Florence 

(Fie) = Fiesole 

(Gio) = San Giovanni di Valdarno 

(Man) = Mantua 

(Mu) = Mugello 

(Pa) = Parma 

(Per) = Perugia 

(Rom) = Rome 

(Si) = Siena 

(Urb) = Urbino 

(Val) = Val d’Elsa 

(Ven) = Venetië 

(Ver) = Verona  

(Vi) = Vicenza 

 

OG 63-7176-78 = exemplaar Vasari 1568, Bijzondere Collecties, UBA. 

O 73-231 = exemplaar Van Mander 1604, Bijzondere Collecties, UBA 
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III Geboortedata, sterfdata of werkzame periode van schilders zoals vermeld 

in het Schilder-boeck 
 
Cimabue 1240 – 1300 

Andrea Tafi 1213 – 1294 

Gaddo Gaddi 1239 – 1312 

Margarito d’Arezzo werkzaam 1270 

Giotto 1276 – 1336 

Stefano 1301 – 1350 

Pietro Lorenzetti werkzaam 1350 

Buffalmacco.…... – 1340 

Ambrogio Lorenzetti 

Pietro Cavallini werkzaam 1364 

Simone Martini 1285 – 1345 

Taddeo Gaddi 1300 – 1350 

Andrea di Cione (Orcagna) 1329 – 1389 

Giottino 1324 – 1356 

Lippo werkzaam 1410 

 

Masaccio 1417 – 1443 

L.B. Alberti 1387 – 1455 

Fra Filippo Lippi 1381 – 1438 

Antonello da Messina werkzaam toen Jan van Eyck al op leeftijd was 

Domenico Ghirlandaio 1449 – 1493 

Gebr. Pollaiuolo…… – 1498 

Botticelli 1437 – 1515 

Verrocchio 1332 – 1388 

Mantegna 1451 – 1517 

Filippino Lippi 1460 – 1505 

Francesco Francia 1450 – 1518 

Pietro Perugino 1446 – 1524 

Signorelli 1439 – 1521 

 

Leonardo da Vinci 

Giorgione 1477 – 1511 

Correggio werkzaam 1512 

Rafael 1483 – 1520 

Baldassare Peruzzi 1481 – 1536 

G.F. Penni werkzaam 1528 

Andrea del Sarto 1478 – 1530 

Pordenone  

Polidoro da Caravaggio…… – 1543 

Rosso Fiorentino…… – 1541 

Andrea di Cosimo, Morto da F. -- (laatste werkzaam onder Alexander VI (1492-1503) 

Marso Calabrese, Nicola F. werkzaam tussen 1508 – 1542 

Parmigianino 1504 – 1540 

Francesco Monsignori 1455 – 1519 

Giulio Romano 1492 – 1546 

Sebastiano del Piombo 1485 – 1547 

Perino del Vaga 1500 – 1547 

Domenico Beccafumi 1484 – 1549 

Giovanni da Udine 1494 – 1564 

Pontormo 1493 – 1558 

G.F. Rustici - 
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Bandinelli 1487 – 1559 

Salviati…… – 1563 

Danielle da Volterra…… – 1566 (april) 

Taddeo Zuccaro 1529 – 1566 (september) 

Michelangelo 1474 – 1564 (juli) 

Primaticcio werkzaam voor 1531 – na 1541  

Titiaan 1480 – 1576  

Tintoretto …… – 1594 

Veronese…… – 1588 (mei) 

Jacopo Bassano…… – nog in leven in 1603 

Giorgio Vasari 1514 – 1578 [was 1574] 

Federico Zuccaro voor 1550 – nog in leven 

Federico Barocci onbekend 

Jacopo Palma Giovane 1548 – nog in leven en werkzaam 

Giusepe Cesari 1570  – nog in leven en werkzaam 

 

Schilders rond 1603 divers, nu werkzaam 

 

Vrouwen Properzia dood in 1530 (kort voor kroning Karel V); Plautilla 

onlangs (niet lang geleden) in Florence; Lucrezia van Quistelli, 

leerling van Allori (bij VM verder niet genoemd); Sophonisba: 

van onsen tijdt. 

 

Schilders in Rome rond 1573-77 
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IV Aanvullingen op concordans Miedema 1984a: passages niet aan Vasari 

ontleend 
 
97r41-43* 

98r25-28* 

103r23-28* 

105r24-26* 

109r06-10* 

109v32-35* 

119r01-02* 

120r31-33* 

120v31-32 

121r08-09* 

121r37-39 

122r36-38* 

122v26-28* 

123v04-07* 

127v01-02 

128v28-44 

129r12* 

132v42-43 

133r27 

134v07-08 

134v13-14 

137r01 

138r18-19 

139v05-06 

145r11-12 

159r14-18 

167v31-34 

170v01-04 

171v13 

173r11-12 

174v23-24 

176v27-28 

177r23-24 

 

 

Verdere aanvullingen/wijzigingen op de concordans van Miedema 1984a 

124r06-07  is ook afgeleid van Vasari 1568, II, 152/20-21. 

130v15-35 is niet afkomstig van Vasari 1568, II, 208/11 

 

174r45-46 “Hem heeft altijts gedraghen, niet als een Schilder, maer als een groot Heere” komt uit 

Vasari 1568, III, 801, r. 7-9,  dus tot aan “en tot grooten ouderdom ghecomen is in Vrackrijck 

ghestorven.”  

 

186r11-12 zie Vasari dat FZ werk voltooide 

18614-16, 16-19 zie Vasari dat FZ werk voltooide + V lange beschrijving van Caprarola. 

186v28-31: gebaseerd op Vasari opz. Einde van leven na portretten karel V e.a. met onderschriften. 

 

 

* = Niet genoemd in concordans, wel in lopende tekst Miedema 1984a, pp. 19-20. 
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Samenvatting 

 

Dit proefschrift handelt over de Italiaanse Levens in het Schilder-boeck (1604) van Karel van 

Mander. Over de manier waarop die tekst werd samengesteld, over hoe ze zich tot de 

belangrijkste bronnen verhoudt en over haar positie in het geheel van het Schilder-boeck, om 

daarmee te komen tot een nieuwe analyse van de intenties van de auteur met deze tekst als 

onderdeel van één van de vooraanstaande bronnen voor de kunstgeschiedenis. Het Schilder-

boeck is opgebouwd uit zes tekstdelen die door de auteur waren bedoeld als een 

samenhangend geheel, bestemd voor een publiek van jonge schilders, liefhebbers en dichters. 

Onderdelen van het Schilder-boeck waren wel veelvuldig onderwerp van onderzoek, maar de 

gelaagde samenstelling leidde in de moderne literatuur vooral tot een ongelijke en 

fragmentarische tekstkritische en kunsthistorische beschouwing van het boek, ondanks de 

intenties van de auteur over de samenhangende opzet van het geheel. In eerder onderzoek 

ging de aandacht met name uit naar twee van de zes tekstdelen. Het eerste tekstdeel, de 

Grondt, werd vanaf de vroege twintigste eeuw bestudeerd als een theoretische verhandeling 

over het schilderen; het vierde tekstdeel, de Nederlandse Levens, vormde niets minder dan het 

fundament voor de monografische behandeling van een vaderlandse schilderkunst. Inzichten 

die in hoofdzaak werden verkregen door onderzoek naar die twee tekstdelen, gingen zo het 

begrip van het hele boek bepalen.  

In de moderne literatuur ontbrak het tot op heden aan een kritische waardering voor de 

Italiaanse Levens, het deel dat aan die bekendere Nederlandse Levens vooraf ging. De 

levensbeschrijvingen van Italiaanse kunstenaars (in hoofdzaak schilders) vanaf de dertiende-

eeuwse Cimabue waren grotendeels ontleend aan de tweede editie van de Vite (1568) van 

Giorgio Vasari. Tegen het einde van de tekst had Van Mander enkele levens toegevoegd over 

kunstenaars die overwegend ná 1568 werkzaam waren en die derhalve op andere bronnen dan 

de Vite teruggingen. Die vermeende beperkte “originaliteit” van de tekst, deed haar 

populariteit als bron voor de kunstgeschiedenis weinig goed. Op beperkte schaal is 

kwantificerend onderzoek gedaan naar de wijze waarop Van Mander de tekst van de Vite 

bewerkte, maar het tekstdeel was nooit integraal onderwerp van studie, noch werden de 

complete Italiaanse biografieën in samenhang met de overige tekstdelen bestudeerd. Als 

geheel golden de Italiaanse Levens als monografisch oninteressant, omdat ze te weinig 

origineel en bruikbaar bronmateriaal boden voor de beschrijving van oeuvres. Daarnaast 

golden ze als kunsttheoretisch verwaarloosbaar omdat ze in hoofdzaak Vasari’s 

gedachtengoed zouden weerspiegelen en theoretische concepten volgens de heersende 
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opvatting nauwelijks tot het terrein van de kunstenaarsbiografie behoorden. Problematisch is 

dat daarmee geen recht werd gedaan aan de plaats en betekenis van dit tekstdeel in het 

Schilder-boeck zoals die door de auteur was voorzien, noch aan de literaire conventies van de 

periode waarin de tekst ontstond. 

Voor dit proefschrift zijn de gehele Italiaanse Levens vanuit de zestiende-eeuwse 

literatuuropvatting bestudeerd als een eigen literaire inventie van Karel van Mander. Uit de 

veel omvangrijkere Vite stelde hij een eigen tekstdeel samen. Die tekst draagt de herkenbare 

sporen van de Vite, maar de tijdens het bewerkingsproces gemaakte keuzes, selecties en 

aanvullingen reflecteren juist Van Manders eigen inzichten en opvattingen. Juist omdat het 

bronmateriaal in de vorm van de Vite grotendeels bekend en voorhanden is, is het tekstdeel 

geschikt om te onderzoeken in hoeverre kunstenaarsbiografieën theoretische inzichten 

weergeven. Om vast te stellen wat Van Mander met de Italiaanse Levens voor ogen stond, is 

zijn bewerkingstechniek gereconstrueerd door de tekst woordelijk te vergelijken met de Vite 

en zijn selecties te analyseren, terwijl ook woordgebruik en hergebruik van terminologie zijn 

bestudeerd. Tevens is onderzoek gedaan naar het brongebruik voor passages die niet op 

Vasari teruggingen, alsook naar de inbedding van het tekstdeel in het boek als geheel en naar 

de betekenis van de paratekst voor de Italiaanse Levens. Hieruit ontstond een nieuw beeld van 

de auteursintenties met de Italiaanse Levens binnen het Schilder-boeck als geheel. Voor het 

eerst kwam de intentionele nauwe relatie tussen de meer theoretische Grondt en de Italiaanse 

Levens aan het licht. Het bewerkingspatroon voor de Italiaanse Levens bleek een 

ordeningsprincipe te volgen dat in de literatuur niet eerder werd onderkend, ondanks het feit 

dat dit door Karel van Mander zelf in het voorwerk uiteengezet wordt. Door het meewegen 

van de intenties die de auteur zelf voor boek en tekstdeel formuleerde, ontstond een 

evenwichtiger beschouwing van de opzet en betekenis van de Italiaanse Levens in het 

Schilder-boeck, terwijl tevens nader werd bepaald hoe Van Manders opvattingen en zijn 

sociaal netwerk als rederijker een rol speelden in de samenstelling van de tekst.  

 

In de inleiding van het proefschrift zijn de vertrekpunten en doelen beschreven. Daarbij is 

uiteengezet hoe boekhistorische, letterkundige en literair-theoretische omgang met historische 

teksten zinvolle aanvullende perspectieven en methoden boden voor dit kunsthistorisch 

onderzoek. Mijn interesse in de samenstelling en bredere context van het boek bleek samen te 

vallen met de onder boekhistorici gangbare benadering om een tekst als de Italiaanse Levens 

te beschouwen binnen de complexiteit van het boek als geheel. In lijn met literair-historisch 

onderzoek naar de manier waarop auteurs zich selectief teksten toeëigenden om zich als 
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autoriteit te positioneren, werd duidelijk dat Karel van Mander kon worden beschouwd als 

een literaire autoriteit die met het Schilder-boeck persoonlijke inzichten en gedachten met zijn 

publiek wenste te delen, in de vorm van een samenhangend geheel van gebundelde teksten. 

Het gebruik van gedrukte marginale noten die de gehele tekst begeleiden, werd gerelateerd 

aan onderzoek naar de rol van marginalia in het actieve “informatiemanagement” van de 

tekst. Dergelijk onderzoek bood context voor de manier waarop gedrukte marginale noten de 

lezer van het Schilder-boeck aan de hand van hoofdpunten door de tekst leiden, hoe ze 

specifieke passages indexeren, onder de aandacht brengen, een besproken onderwerp of 

persoon aanduiden danwel een korte samenvatting van de tekst gaven, inhoudelijk 

aanvullende informatie boden op de tekst of een toelichting gaven van begrippen. Genette 

bood voor de Italiaanse Levens een model aan de hand waarvan kon worden nagegaan hoe 

onderdelen van de paratekst door auteur en uitgever werden gebruikt en hoe Van Mander zijn 

positie als schrijver en rederijker gebruikte ter bevordering van de ontwikkeling en status van 

de schilderkunst. Genette was tevens behulpzaam bij een analyse van de narratieve structuur 

van die levens die niet in hun geheel, of geheel niet, aan de Vite werden ontleend. Het nader 

vaststellen van de narratieve instantie en het identificeren van de narratieve stem, van tijd en 

perspectief was behulpzaam bij het blootleggen van de overgangen in brongebruik in de tekst. 

De transformerende relatie van de Italiaanse Levens ten opzichte van de Vite kwam tot 

uitdrukking in de aanpassing, hervorming en het hergebruik van de door Karel van Mander 

gekozen terminologie, een relatie die hypertekstueel kan worden genoemd. Dat introduceren 

van een nieuwe terminologie was nodig waar geen adequaat begrippenapparaat voor 

dergelijke kunsttheoretische concepten beschikbaar was. Ook onderzoek naar de frequentie 

van woordgebruik zoals in met name het laatste hoofdstuk werd gebruikt, is hier 

geïntroduceerd.  

Het eerste hoofdstuk bespreekt de vermenging van Van Manders literaire en 

schilderkunstige uitgangspunten; hier is het ontstaan van het Schilder-boeck binnen Van 

Manders poëticale productie geduid en wordt een schets gegeven van zijn sociale netwerk, 

waarbij uiteenlopende paratekst is betrokken. We betreden het Schilder-boeck via een 

beschouwing van de portretprent van Karel van Mander, die hem identificeert in zijn 

dubbelrol als schilder en Haarlems-Vlaams rederijker, om daarna de drempel tot de inhoud te 

overschrijden via de ereboog die de titelpagina van het boek siert. Die ereboog vormde met 

haar personificaties van geschiedenis, fama en de natuur als leermeester voor de schilder, een 

ingang en ereboog voor het schilderen en de schilderkunst. Duidelijk wordt hoe de paratekst is 

gebruikt om de importantie en expertise aan te duiden van Karel van Mander (als schrijver, 
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schilder en historicus van de geschiedenis van het schildersvak), van het boek en haar 

onderwerp, alsmede om de schrijver in te bedden in een sociaal en literair netwerk. Liminale 

bijdragen van historici, rederijkers, dichters en enkele schilders waarmee het boek opende, 

blijken overwegend niet diepgravend in te gaan op de inhoud ervan. Wel geven ze een 

indicatie van de grootscheepse planmatige aanpak van het Schilder-boeck-project door auteur 

en uitgever, terwijl ze tevens impliciet en expliciet thema’s aanhalen die in de Italiaanse 

Levens figureren. Aan de hand van de behandeling van die liminale bijdragen, van andere 

paratekst zoals opdrachten van de tekstdelen en van de postuum verschenen Epitaphiën 

(1609) en de Nederduytschen Helicon (1609), is vervolgens een aantal aspecten 

onderscheiden die van vormende betekenis waren voor de samenstelling van de Italiaanse 

Levens: de aandacht voor scholing en sociale mobiliteit, voor positieve effecten van 

onderlinge wedijver, het schrijven in de eigen volkstaal, de positie van de liefhebber ten 

opzichte van de uitvoerend kunstenaar en de stuwende kracht van artistieke vernieuwing en 

ontwikkeling vanuit kennis van het verleden. Bedoelde aspecten blijken zich goed te 

verenigen met actuele interpretaties van rederijkerskamers als beschavingsinstituten en 

verzamelplaatsen van uiteenlopende groepen. Ook worden enkele personen geïntroduceerd 

die van betekenis waren voor het ontstaan van de Italiaanse Levens, met name Hendrik 

Goltzius. De vermeende rol van Van Manders jeugdreis naar Italië voor het ontstaan van de 

Italiaanse Levens wordt hier  gerelativeerd. Het ontstaan van Italiaanse Levens en Schilder-

boeck wordt tevens geplaatst binnen de traditionele ontwikkeling van het schrijverschap en zo 

beschouwd als de culminatie van literaire activiteiten die bij Karel van Mander pas tegen het 

einde van de zestiende eeuw tot volle wasdom kwamen.  

Tegen die achtergrond introduceert het tweede hoofdstuk de Vite als startpunt voor het 

ontstaan van het Schilder-boeck en de Italiaanse Levens. Aan de hand van zijn zelf 

geformuleerde intenties zijn Van Manders doelstellingen met en doelgroep voor het boek als 

geheel en het tekstdeel in het bijzonder geanalyseerd. Hierbij komt voor het eerst de in 

eerdere literatuur niet opgemerkte intentionele connectie aan het licht tussen het theoretische 

eerste deel van het boek, de Grondt, en de daaropvolgende kunstenaarsbiografieën. De auteur 

kondigde aan in de Grondt de beginselen van het schilderen, de leerzame deelen der Consten, 

uiteen te zetten. In levensbeschrijvingen volgen de positieve, exemplarische voorbeelden van 

de toepassing van de deelen der Consten, terwijl tevens morele lessen werden aangeboden, ter 

lering en ook vermaak van de lezer. Dit nieuwe inzicht in de intentionele samenhang tussen 

de tekstdelen van het Schilder-boeck, zorgt voor een nuancering van de heersende 

interpretatie van de Grondt als een retorisch geconstrueerd moreel program met slechts 



 - 518 - 

geringe betekenis voor de dagelijkse praktijk van het schilderen. Ook de gangbare uitleg van 

de Italiaanse Levens als een vrij willekeurige collectie gegevens met weinig nadruk op het 

werk en met een grote nadruk op moraliserende levenslessen, komt hiermee onder druk te 

staan. Het verbindende concept is dat van de deelen der Consten. Die bepaling van leerbare 

kernonderdelen van de schilderkunst en noodzakelijke artistieke competenties, liet ook in de 

latere kunstliteratuur haar echo’s na en wordt hier geïntroduceerd als belangrijk 

selectiecriterium voor het samenstellen van de Italiaanse Levens. Het is tegen de achtergrond 

van die nieuwe inzichten dat de methode van tekstvergelijking voor het bepalen van de 

bewerkingsstrategie wordt verantwoord. 

Voor het vervolg van dit tweede hoofdstuk is Van Manders bewerking van de eerste twee 

delen van de Vite, de prima en seconda parte, doorlopen en getoetst aan die 

zelfgeformuleerde opzet en intenties. Dit brengt Van Manders geschiedopvatting en zijn rol 

als chroniqueur van het eigen artistieke verleden aan het licht, het toont zijn grotere nadruk 

voor Florence als bakermat van de wedergeboren schilderkunst, het introduceert zijn leidende 

interesse voor vernieuwers die het schildervak tot een steeds grotere volmaaktheid brachten, 

het toont zijn interesse voor de functie van liefhebbers voor de vernieuwing en ontwikkeling 

van de kunst, het brengt zijn interesse aan het licht voor de relatie tussen woord en beeld en 

verheldert hoe ook in zijn woordkeuze zijn interesse voor bepaalde deelen der Consten – 

bijvoorbeeld de weergave van naakte huid – tot uitdrukking kwam. Dergelijke 

interessegebieden worden consequent aangewezen met marginale noten. De aandacht voor 

artistieke competenties of deelen der Consten wordt van meet af aan als historisch 

verankerde, progressieve ontwikkeling beschreven. Zo worden de weergave van het naakte 

lichaam, van affecten, van draperieën, van verkortingen, het uitbeelden van de natuur en 

werken naar het leven, of het verbeelden van verschillende leeftijden, karakters en gratie, als 

vernieuwing geïntroduceerd om hun ontwikkeling door de tekst te kunnen blijven volgen. 

Omgekeerd wordt duidelijk dat kunstenaars over het algemeen afvallen wanneer zij die 

progressieve ontwikkeling doorkruisten. Nergens is sprake van het willekeurig groepsgewijs 

schrappen van levens. Moraliserende voorbeelden van positief gedrag (en de zeer selectieve 

voorbeelden van verwerpelijk gedrag) beschrijven de positieve of negatieve consequenties 

voor het vak. 

Die bewerkingsstrategie blijkt in het derde hoofdstuk te worden voorgezet voor het eerste 

deel van Vasari’s parte terza. Hoe die strategie zich in de tekst ontvouwt is vanaf dit 

hoofdstuk doorvlochten met een thematische behandeling van de deelen der Consten. Waar 

eerder de positie van Florence als bakermat van de moderne schilderkunst grotere nadruk 
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kreeg, daar zou Van Mander nu de overname van die prominente positie door andere 

kunstcentra aangrijpen om het verleggen van regionale grenzen uit te lichten. Explicieter is 

zijn onderscheid tussen Venetië en Lombardije. Hij corrigeert Vasari door onderlinge 

rivaliteit liefst te bespreken in relatie tot de algemene positieve effecten van wedijver. Met 

zijn keuzes en selecties legt hij nadruk op het stimulerend effect van opdrachtverlening en 

liefde voor de kunsten, terwijl niet wordt nagelaten voortdurend de kwalijke gevolgen van een 

gebrekkige band tussen vorst, schilder en kunst te benoemen. Met name de Franse koning 

blijkt een geliefd voorbeeld. Als aanjager van onderlinge concurrentie tussen kunstenaars 

stimuleert hij de ontwikkeling van de kunsten en kunstenaars. Een patroon in de 

verteltechniek tekent zich af: overwegend positieve voorbeelden worden selectief afgezet 

tegen een enkel negatief voorbeeld. Die techniek is in mindere mate toegepast waar het deelen 

der Consten betreft. Bij Giorgione en Correggio wordt duidelijk dat Van Mander met 

betrekking tot het wel schilderen interesse had voor de manier waarop verf werd opgebracht 

en voor de harmonie van kleurschakeringen. Positieve voorbeelden van de uitbeelding van 

affecten of gemoedstoestanden blijken bij voortduring geselecteerd, ook in samenhang met de 

weergave van attitude of houding. Van Manders consistente selectie van voorbeelden van 

rilievo brengt de aandacht op zijn vermelding van prenten als leermiddelen. Deze voorbeelden 

tonen tevens hoe Goltzius fungeerde als informant en adviseur voor de totstandkoming van 

het Schilder-boeck. Het geheel van Van Manders selecties valt nog steeds samen met zijn 

geformuleerde doelstellingen voor zijn doelgroep. De universele beheersing van 

samenhangende deelen der Consten kon de voortdurende artistieke ontwikkeling en bloei van 

de schilderkunst garanderen. 

In het vierde en vijfde hoofdstuk is de bewerking van het tweede deel van de parte terza 

besproken. De vastgestelde bewerkingsstrategie zet zich verder voort. In het vierde hoofdstuk 

blijken geselecteerde negatieve voorbeelden inmiddels vaker onder de aandacht te worden 

gebracht en voorzien van duiding in inleidingen en in marginale noten. Het begrip vernieuwer 

is nader genuanceerd, met de her-introductie in nieuwe kring van artistieke competenties en 

technieken als inventies en uitingen van vernieuwing. De opname van enkele levens van 

beeldhouwers en het selectief verwijzen naar sculptuur, blijkt voort te komen uit een 

inhoudelijke interesse voor het gebruik van sculpturen als modellen voor de schilderkunst. 

Van Mander blijkt geïnteresseerd in de rol van taal voor het overbrengen en aanleren van 

deelen der Consten en hij corrigeert Vasari waar het Venetiaanse schilders betreft, iets dat in 

het vijfde hoofdstuk vervolg krijgt. In dat vijfde hoofdstuk wordt besproken hoe Van Mander 

de laatste levens ontleent aan de Vite, gaat afwisselen met nieuwe levensbeschrijvingen die 
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steunen op geselecteerde fragmenten uit de Vite of op andere bronnen teruggaan. Venetiaanse 

en Noord-Italiaanse schilders worden toegevoegd of uitvoeriger besproken. Hiermee kon ook 

de behandeling van enkele eerder geïntroduceerde deelen der Consten worden voortgezet. In 

het vierde hoofdstuk bleek dat voor het bewerken van het tweede deel van de parte terza 

sterker dan daarvoor met levens was geschoven. Zo was de chronologie op plaatsen verbeterd 

en sommige kunstenaars prominenter onder de aandacht gebracht. De nieuwste levens 

zorgden voor een verdere actualisering van het tekstdeel en door de toevoeging van nog 

levende schilders liet Van Mander de reeks doorlopen tot in de eigen tijd. Nagenoeg ieder 

nieuw Italiaans leven, zelfs waar volgens de titel van het leven zijn eigen eerder verblijf in 

Rome centraal zou staan, werd in de afsluiting zoveel mogelijk doorgetrokken naar de eigen 

tijd om zo ook de relevantie voor de actualiteit aan te zetten en de autoriteit van de auteur te 

bevestigen. Toch zou voor deze latere levens de volgorde van de levens niet door een 

gedetailleerde chronologie, maar eerder door regionale verbanden en bijbehorende artistieke 

kwaliteiten worden gedicteerd. Van Manders selectieve vermelding van representatieve 

voorbeelden van prenten sloot aan bij zijn bewerkingsstrategie voor de Vite. In 

overeenstemming met zijn aandacht voor de rol van de schilder in de productie van prenten, 

bleek hij ook geïnteresseerd in eigenhandige eigen prenten van schilders. Ook Jacob Matham 

komt nu duidelijker naar voren als behulpzame informant. 

Het gebruik van nieuwe bronnen leidde soms tot afwijkend woordgebruik. De grotere 

diversiteit aan bronnen bracht een te verwachten grotere variatie in inhoud en structuur van 

deze levens met zich mee, maar dit had thematisch geen grote gevolgen. Van Mander bleef 

gebrand op het presenteren van leerzame (en soms vermakelijke) voorbeelden van 

overwegend moreel aanvaardbaar gedrag en nog steeds wilde hij exempla bieden van deelen 

der Consten. Een gerichte beschouwing van woordgebruik en vertelperspectief blijkt hier 

bruikbaar voor het vaststellen van de multivocaliteit van de laatste Italiaanse Levens. Des te 

sterker blijkt nu hoe Van Mander de progressieve ontwikkeling van de schilderkunst in 

historisch en regionaal perspectief presenteerde. De manier waarop hij de professionalisering 

van schilders een verdere impuls gaf met de presentatie van deelen der Consten tekent zich 

steeds duidelijker af. Door tegen het einde van het tekstdeel zeer nadrukkelijk het 

stimulerende voorbeeld van de door artistieke rivaliteit en opdrachtverlening gedreven 

Romeinse schilders af te zetten tegen de lauwe arbeidsethos van vakgenoten uit de 

Nederlanden, bewees hij hoe individuele schilders met hun inzet en kennis de toekomstige 

bloei van de schilderkunst in de Nederlanden konden garanderen. Zijn vanuit 

rederijkersidealen geformuleerde interesse in scholing, stimulerende concurrentie en een 
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profilering en professionalisering van het eigen vakgebied, valt samen met een historische 

behandeling van praktische, leerbare voorbeelden van noodzakelijke artistieke competenties, 

die de toekomstige bloei van het schilderen in de Nederlanden veilig moeten stellen. 

In de epiloog is beschreven hoe het beeld bijstelling behoeft van de doorwerking van 

Karel van Manders Schilder-boeck op in de eerste plaats de zeventiende-eeuwse ontwikkeling 

van de kunsttheorie in de Nederlanden. De selectie van kunstenaars die hij presenteerde kan 

een rol hebben gespeeld voor de keuze van modellen die schilders in de zeventiende eeuw 

gebruikten. De Paradigmata graphices variorum artificum van Jan de Bisschop wijzen 

daarop, waarin juist voorbeelden zijn opgenomen van kunstenaars die door Karel van Mander 

waren besproken. Ook buiten de Nederlanden hadden de Italiaanse Levens hun uitwerking, 

bijvoorbeeld via de teksten van de Engelsman Henry Peacham of de Duitser Joachim von 

Sandrart. Dat “Nachleben” is hier niet onderzocht, maar deze studie toont aanknopingspunten 

om die betekenis van de Italiaanse Levens en het Schilder-boeck voor latere kunsttheorie 

nader te onderzoeken. Of de opvattingen die Van Mander uitdroeg in de Italiaanse Levens van 

direkte invloed waren op de artistieke praktijk is niet onderzocht. Mijn onderzoek heeft zich 

beperkt tot het in kaart brengen van een gedroomde praktijk. Gezien Karel van Manders 

vooraanstaande positie in de artistieke kringen van Haarlem en Amsterdam en omdat het 

Schilder-boeck al spoedig herdrukt werd, kan verondersteld worden dat hij werd gelezen. In 

hoeverre hij de praktijk beïnvloedde valt lastig te staven, maar het is andersom goed mogelijk 

dat de onderwerpen die hij aansneed weerspiegelde wat in de schilderswerkplaatsen onder 

kunstenaars leefde. 
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Summary 

 

This dissertation discusses the Italian Lives in Karel van Mander’s Schilder-boeck (1604). It 

adresses the way the text was composed, the connection to its major sources and its place in 

the book as a whole, thus arriving at a new analysis of the author’s intentions with the text as 

part of what has become one of art history’s foremost literary sources. The Schilder-boeck 

consists of six parts constructed as an intentional literary whole, for a public of young 

painters, art lovers and poets. Parts of the book have been studied intensively, however its 

layered structure leads to a disparate, fragmented textcritical and art historical valuation of the 

book, despite the original intentions of its author. Until now research has mainly focussed on 

two of the six parts. The first, the Grondt, was studied from the early twentieth century 

onwards as a theoretical treatise on painting. The fourth part, the Netherlandish Lives, 

emerged as no less than the foundation for the monographical treatment of Netherlandish 

painting. Insights formed on the basis of this research, shaped our understanding of the book 

as a whole. 

Up till now, modern literature lacked a critical valuation of the Italians Lives, which 

preceded those better known Netherlandish Lives. The biographies of Italian artists (mostly 

painters) from thirteenth century Cimabue onwards, were mostly based on the second edition 

of Giorgio Vasari’s Vite. Towards the end of the text, Van Mander had inserted the lives of a 

few artists mostly active after 1568, which were thus based on other sources. The suggested 

limited “originality” of the text, proved problematic for its popularity as a source for art 

history. On a limited scale quantifying research was done concerning Van Mander’s 

reworking of the Vite, yet it never came to integrated study of all of the Italian Lives in 

connection to the other parts of the Schilder-boeck. As a whole the Italian Lives were 

regarded as monographically uninteresting for their lack of original and useful source material 

for describing artistic oeuvres. Art theoretically they were assumed neglectable, while 

according to common practice theoretical notions did not invade artistic biographies as a 

literary genre. This meant Van Mander’s intentions regarding the place and meaning of this 

text in the Schilder-boeck were disregarded, as were the literary conventions of the period.  

For this dissertation the Italian Lives as a whole were studied in conjunction to sixteenth 

century literary conventions as an independent literary invention of Karel van Mander. From 

the much broader Vite he composed his own text, which carried traces of its origin, yet 

reflected his own insights and ideas throughout the process of adding and selecting material. 
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Especially because the source material, the Vite, was largely known, the Italian Lives lend 

themselves to research into the extend in which the genre of artist’s biographies consciously 

record art theoretical notions. In order to reconstruct Van Manders intentions with the text, his 

compositional technique is reconstructed on the basis of a word by word comparison between 

the Italian Lives and the Vite, while his choice phrasing and artistic terminology is further 

defined. His sources for passages not based on the Vite are researched, as is the way he 

imbedded the text in the book as a whole, an aspect further evaluated within the context of the 

paratext. Thus a new picture emerges of the auctorial intentions regarding the Italian Lives 

and the Schilder-boeck. The deliberate close bond between the more theoretical Grondt and 

the Italian Lives is for the first time established. The composition of the Italian Lives showed 

to follow a pattern unacknowledged earlier, despite Van Manders own description in his 

introductions. By incorporating the auctorial intentions, a more balanced analysis of the 

original meaning of the Italian Lives in the Schilder-boeck was established, while more 

insight was gained into the functioning of his social network and ideas as a rhetorician for 

composing the text. 

The preface describes these starting points and aims of this research. Noted is how 

bookhistorical, literary and literary-theoretical treatment of historical texts offer meaningful 

perspectives and methods for art historical research. My curiosity into the construction of the 

text in the broader context of the book, proved consistent with the notions of bookhistorians 

about the relevance of the complexity of the book as a whole. In line with literary-theoretical 

research into the selective appropriation of texts as a strategy for gaining authority, this 

approach revealed Karel van Mander as a literary authority displaying personal insights for 

his own audience in shape of a interconnected complexity of texts. Research regarding the 

role of marginalia in the active “information management” of the text, was studied to analyze 

the consistent use of printed marginalia throughout the text. Such research established the 

backdrop for the way into which printed marginalia led the reader through the text, how they 

functioned as an index to specific passages, how they indicated themes and specific figures or 

sometimes offered further information or an explanation of terminology. Genette offered the 

model by which could be established how parts of the paratext were used by author and 

publisher and how Van Mander used his position as author and rhetorician for enhancing the 

development and status of the art of painting. Genette also offered insight into the analysis of 

the narrative structure of those lives which were not or only in part dependent on the Vite. 

Narrowing down the narrative instance and identifying narrative voice, time and perspective, 

proved helpful in uncovering the transitions of the use of source material for the text. The 
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transformational relation of the Italian Lives in connection to the Vite, became apparent in the 

adjustment, reform an re-use of terminology by Karel van Mander. The introduction of new 

terminology was needed in cases where no adequate terms for these concepts was available. 

Research into word frequency mainly applied for the last chapter, was also introduced in the 

preface. 

On the whole, the research presented in this dissertation shows how generally established 

ideas about the significance of disparate parts of the Schilder-boeck for the developement of 

seventeenth century artistic theory in the Netherlands should be reconsidered. Van Manders 

selection of Italian artists and their significance for illustrating the application of the so-called 

parts of art, may very well have played a part in the selection of useful models for painters 

well into the seventeenth century. The Paradigmata graphices variorum artificum of Jan de 

Bisschop points in that direction, for precisely the work of those artists selected by Van 

Mander, are presented. And the Italian Lives seem to also have had their influence elsewhere 

outside the Netherlands, for instance in texts by Henry Peacham and Joachim von Sandrart. 

This “afterlife” has not been studied here, yet this study offers a starting point for further 

research into that area. Whether Van Manders ideas as expressed in the Italian Lives were of 

direct influence on the artistic practice of the day, has not been established. My research 

interests lay with outlining the ideals of that practice. Karel van Manders leading position in 

the artistic circles of Haarlem and Amsterdam and the reprint of the Schilder-boeck soon after 

its initial publication, suggests he was read. To what extend he influenced artistic practices 

might be hard to establish, yet very possibly he chose to discuss issues that reflected 

discussions in the workshops among artists of the day. 


