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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 
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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. 


