
UvA-DARE is a service provided by the library of the University of Amsterdam (https://dare.uva.nl)

UvA-DARE (Digital Academic Repository)

Van twee handen geschildert: werkverdeling tussen schilders in de Nederlanden
in de zestiende en zeventiende eeuw

Tamis, T.M.

Publication date
2016
Document Version
Final published version

Link to publication

Citation for published version (APA):
Tamis, T. M. (2016). Van twee handen geschildert: werkverdeling tussen schilders in de
Nederlanden in de zestiende en zeventiende eeuw. [, Universiteit van Amsterdam].

General rights
It is not permitted to download or to forward/distribute the text or part of it without the consent of the author(s)
and/or copyright holder(s), other than for strictly personal, individual use, unless the work is under an open
content license (like Creative Commons).

Disclaimer/Complaints regulations
If you believe that digital publication of certain material infringes any of your rights or (privacy) interests, please
let the Library know, stating your reasons. In case of a legitimate complaint, the Library will make the material
inaccessible and/or remove it from the website. Please Ask the Library: https://uba.uva.nl/en/contact, or a letter
to: Library of the University of Amsterdam, Secretariat, Singel 425, 1012 WP Amsterdam, The Netherlands. You
will be contacted as soon as possible.

Download date:24 May 2023

https://dare.uva.nl/personal/pure/en/publications/van-twee-handen-geschildert-werkverdeling-tussen-schilders-in-de-nederlanden-in-de-zestiende-en-zeventiende-eeuw(42b435ff-597a-4f59-919a-7c844ff446da).html


 

 

 

 

Van twee handen 

geschildert: 

werkverdeling 
tussen schilders 

in de Nederlanden 
in de zestiende 

en zeventiende eeuw 
 

Dorien Tamis 



Van twee handen geschildert:  

werkverdeling tussen schilders  

in de Nederlanden  

in de zestiende en zeventiende eeuw 

 

 

 

  



© Dorien Tamis, 2016 

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave  

mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een  

geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar  

worden gemaakt, in enige vorm of op enige wijze,  

zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van  

de auteur. 

  



VAN TWEE HANDEN GESCHILDERT:  

WERKVERDELING TUSSEN SCHILDERS  

IN DE NEDERLANDEN  

IN DE ZESTIENDE EN ZEVENTIENDE EEUW 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACADEMISCH PROEFSCHRIFT 

 

ter verkrijging van de graad van doctor 

 

aan de Universiteit van Amsterdam 

 

op gezag van de Rector Magnificus 

 

prof. dr. D.C. van den Boom 

 

ten overstaan van een door het College voor Promoties ingestelde commissie, 

 

in het openbaar te verdedigen in de Aula der Universiteit 

 

op vrijdag 24 juni 2016, te 12:00 uur 

 

door Theodora Maria Tamis 

 

geboren te Koedijk  



Promotiecommissie: 

Promotor:  Prof. Dr. E.J. Sluijter, Universiteit van Amsterdam 

 

Overige leden:  Prof. Dr. A. Balis, Vrije Universiteit Brussel 

  Dr. M.J. Bok, Universiteit van Amsterdam 

  Prof. Dr. J.P. Filedt Kok, Universiteit van Amsterdam 

  Prof. Dr. F. Grijzenhout, Universiteit van Amsterdam 

  Prof. Dr. I.M. Veldman, Vrije Universiteit Amsterdam 

  Prof. Dr. J. Wadum, Universiteit van Amsterdam 

 

Faculteit der Geesteswetenschappen 



  



Voor oma Door,  

 

en voor oma Theke en oma Lien 

 

 

omdat de mens zonder zijn oma nooit van aap tot homo sapiens had 

kunnen evolueren (vrij naar de nieuwste inzichten uit de evolutionaire 

psychologie en sociobiologie) 

 



Voorwoord 
 
"Van twee handen geschildert"1, in hoofdstuk I van deze dissertatie 

bespreek ik dat hoe meer schilders bij een project betrokken zijn, hoe 

langer het duurt om het te voltooien. Nu heeft het even mogen duren 

voordat ik dit project over schilders tot een einde wist te brengen, langer 

dan ik me herinneren wil, maar dat heb ik volledig en alleen aan mezelf te 

danken. Aan alle hulp en medewerking die ik heb gekregen heeft het 

zeker niet gelegen.  

 Mag ik diegenen die bij deze onderneming voor mij het 

voornaamst waren het eerst bedanken? Allereerst wil ik Ernst van de 

Wetering vermelden als een inspirerende mentor, ik heb veel aan hem te 

danken waaronder de kans om dit onderzoek te beginnen. Mijn 

paranimfen, Rembrandt Duits en Michiel Franken, hebben al die tijd (en 

als ze al hun vertrouwen verloren hadden, hebben ze dat in elk geval niet 

getoond) een niet aflatend geduld gehad met mijn hersenspinsels, 

misplaatste grappen en barokke zinsconstructies. Het was een genoegen 

om met hen van gedachten te wisselen, en van hun eruditie heb ik graag 

geprofiteerd. Mijn promotor Eric Jan Sluijter kan ik niet genoeg 

bedanken, hij heeft me er met groot geduld, inzicht en betrokkenheid toe 

gebracht deze dissertatie dan toch te voltooien.   

 Maar er zijn nog veel meer mensen die ik erkentelijk ben voor 

hun bijdragen, moeite en belangstelling op enig moment. Mijn dank gaat 

uit naar, in volstrekt willekeurige volgorde: Floortje Bakker, Jaap van der 

Veen, Koen Kleijn, Gary Schwartz, Frank van der Ploeg, Linda Jansen, Ad 

Stijnman, Nicolette Sluijter-Seijffert, Huigen Leeflang, Saskia Cohen-

Willner, Richtsje Abma, Liesbeth Helmus, Joost Vander Auwera, Michael 

Montias, Carola Gries, Klaas van der Hoek, Volker Manuth, Erik Spaans, 

Hessel Miedema, Margriet van Eikema Hommes, Franziska Siedler, 

Wouter Kloek,  Molly Faries, Jørgen Wadum, Hajo de Boer, Sjoerd 

Wierdsma, Margreet Wolters, Paul Broekhoff,  Natasja Peeters, Ruth 

Hoppe, Marieke de Winkel, Alice Taatgen, Lorne Campbell, Arnout Balis, 

Adrie Verburg, Jeroen Boomgaard, Frauke Laarmann, Lars Hendrikman, 

Eric Domela Nieuwenhuis, Hilde Lobelle-Caluwé, Madelon Simons, 

Abbie Vandivere, Peter van de Brink, Nico van Hout, Bert Meijer en Max 

Martens. 

 Voor dit onderzoek heb ik een vierjarige beurs van de Universiteit 

van Amsterdam ontvangen in de vorm van een AIO-aanstelling. Voor 

                                                             
1 De Lairesse 1712 (1707), p. 114. 

 



onderzoek ben ik door andere instellingen en musea steeds zeer 

welwillend ontvangen, onder hen wil ik de Kerkfabriek van de Sint 

Jakobskerk in Brugge, het Rijksmuseum, het Mauritshuis, het Prado en 

het Germanisches Nationalmuseum speciaal bedanken. Hoewel het 

internet inmiddels ook voor onderzoekers steeds belangrijker wordt, al 

was het alleen maar vanwege de voortreffelijke online databases van het 

Rijksbureau voor Kunsthistorische Documentatie waar ik veel gebruik 

van heb gemaakt, blijven goede bibliotheken én behulpzame 

bibliotheekmedewerkers onontbeerlijk. Van de Universiteitsbibliotheek 

van de UvA wil ik de afdeling Bijzondere Collecties, en met name 

IJsbrand van Dijk, graag vermelden vanwege de goede zorgen. Dat bijna 

het volledige boekenbestand van alle Nederlandse bibliotheken binnen 

mijn privé-bereik kwam, heb ik te danken aan de medewerksters, 

inderdaad allemaal vrouwen, van de Kopgroep Bibliotheek in Schagen.

 Ik betreur het dat mijn vader Jaap Tamis - de held van mijn 

kleuterjaren - mijn promotie niet meer kan meemaken, maar in 

gedachten zie ik hem glimlachend op zijn sigaar kauwen. Mijn moeder, 

Door Verduin, mijn schoonouders, Jan en Theke Paauw-Bennink en mijn 

schoonzuster Marike Paauw hebben mij ieder op hun eigen manier, en 

soms letterlijk, de ruimte gegeven om dit werk te doen, en uiteindelijk 

toch nog af te maken. Dat geldt ook voor mijn lieve vriendinnen Rosa 

Koelemeijer, Judith Koning, Yvonne Ordelman en Mirella Bentschap 

Knook. Bijzonder bedanken wil ik mijn zus Liesbeth Tamis, haar 

grootmoedige bijstand, doortastende optreden en organisatietalent zijn 

mij tot grote steun geweest. 

 Het is min of meer gebruikelijk dat de promovendus zich in het 

voorwoord verontschuldigt bij partner en kinderen voor alles wat ook zij 

voor de wetenschap hebben moeten doorstaan. Nu was ik altijd van plan 

om vol bravoure te beweren dat het er bij mij omgekeerd aan toe is 

gegaan; dat de voltooiing van mijn proefschrift heeft geleden onder de 

aandacht die ik besteedde aan mijn gezin, aandacht die ik graag en met 

liefde heb gegeven. Maar ik heb me laten verzekeren dat ik me vooral de 

laatste maanden alsnog heb weten te conformeren aan de traditie, en 

daarom dank ik Roel, Sophie en Aimée uit de grond van mijn hart voor 

hun geduld en voorkomendheid. Mijn allerliefste dochters Sophie en 

Aimée, ik ben blij dat ik 's-avonds weer jullie huiswerk mag helpen maken 

en Neko Atsume spelen. En aangeland bij degene bij wie ik het liefste ben: 

kolonel Paauw, it has been emotional. 
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Inleiding 
 
Van "unkünstlerischen Kindereien" en "merkantilischen […] 
Geist". Een inleiding op schilderijen gemaakt door meerdere 
schilders in de zestiende - en zeventiende eeuw in de Neder-
landen 
 

 

 

Als "Unkünstlerischen Kindereien", zo karakteriseert de Duitse kunsthis-

toricus Hanns Floerke in 1905 een tweetal schilderijen, gemaakt door 

maar liefst twaalf van de bekendste zeventiende-eeuwse meesters van 

Antwerpen, om daar even verder nog "Entartungen" aan toe te voegen.1 

Indertijd, in 1618, had de Magistraat van Antwerpen er echter het vorste-

lijke bedrag van tweeëntwintighonderd gulden voor over om die unkünst-

lerischen Kindereien in bezit te krijgen. Het tweetal allegorische voorstel-

lingen van de Vijf Zintuigen was bedoeld als prestigieus relatiegeschenk 

voor de landvoogden van de Zuidelijke Nederlanden: aartshertog Alb-

recht en aartshertogin Isabella. De uitdrukkelijke manier waarop in de 

betalingsopdracht aan Jan Brueghel I melding werd gemaakt dat ze door 

"twelff diversche van de principaelste meesters deser stadt" werden ver-

vaardigd, geeft aan dat deze samenwerking als een bijzondere eigenschap 

werd beschouwd, en de schilderijen tot extra begerenswaardige stukken 

maakte (afb.1 en 2).2  

 Dat tijdgenoten in de regel inderdaad minder moeite hadden met 

schilderijen, gemaakt door twee of meer schilders, blijkt al uit de tiental-

len en zeer verscheiden voorbeelden van samenwerking uit de zestiende - 

en zeventiende eeuw die Floerke in dezelfde paragraaf opsomt. Met niet al 

te veel inspanning – zij het wel veel tijd -  is zijn lijst aan te vullen tot in 

de duizenden: bestaande schilderijen die tegenwoordig nog aan twee of 

meer handen worden toegeschreven; werken die in archiefbescheiden 

zoals boedelinventarissen als zodanig worden vermeld; of samenwer-

kingsverbanden die in literaire bronnen als Karel van Manders Schilder-

boeck worden beschreven.3 Het is dan ook niet overdreven om te veron-

                                                             
1 Floerke 1905, pp. 145-146. Floerkes woorden gelden het type samenwerking dat vanaf de 
eerste decennia van de zeventiende eeuw een hoge vlucht nam in Antwerpen; het hier 
aangehaalde voorbeeld is er slechts één uit meerdere die door de auteur worden opgesomd. 
2 Zie database schilderijen, nrs. 46 en 296; database bronnen, nr. 338; en hoofdstuk I, p. 35; 
en hoofdstuk VI, p. 169 m.n. nt. 15. 
3 In de loop van dit onderzoek heb ik voorbeelden van samenwerking tussen schilders aan 
één schilderij verzameld in twee eenvoudige databases, één voor schilderijen van meerdere 
handen, en één voor bronnen. Inmiddels beslaan deze databases bij elkaar bijna drieduizend 



2 
 

derstellen dat een aanzienlijk deel van de schilderijenproductie van de 

Nederlanden in de zestiende - en zeventiende eeuw bestond uit schilderij-

en van meerdere handen.  

 De variëteit die deze productie vertoont is groot: zowel qua kun-

stenaars die samenwerkten, het soort samenwerkingsverband dat zij aan-

gingen, de typen voorstelling als de wisselende kwaliteit van het werk. 

Hoewel er wel degelijk plaatsen zijn aan te wijzen waar een bepaald type 

co-productie gedurende een periode een hoge vlucht nam, zoals in het 

Antwerpen van de eerste opgewonden decennia van de zeventiende eeuw 

het zeer salonfähige type van geïdealiseerde kunstkamers en allegorische 

voorstellingen zoals die van de Vijf Zintuigen waarvan ik aan het begin 

van deze inleiding een voorbeeld aanhaalde, is het verschijnsel niet be-

perkt tot één bepaalde plaats of een bepaald tijdvak. Tussen 1500 en 1700 

werden in alle belangrijke centra van de Nederlanden volop schilderijen 

verhandeld waaraan meer dan één schilder gewerkt had. Die stukken 

variëren van een incidentele en vooral herkenbare samenwerking uit het 

begin van de zestiende eeuw, waar Quinten Massijs de figuren schilderde 

bij een landschap van Joachim Patinir (hoofdstuk VI afb. 1), tot - aan het 

eind van de zeventiende - en het begin van de achttiende eeuw - die van 

de fijnschilder Adriaen van der Werff die keurig bijhield hoe zijn broer 

Pieter het voorbereidende werk deed, waarna hij dat vervolgens uitvoerig 

retoucheerde (hoofdstuk II afb. 3-6).4 Sommige schilders maakten slechts 

een enkele keer met een ander een schilderij zoals de fijnschilder Frans 

van Mieris, de expert in stofuitdrukking die aan de bloemguirlande van 

Adriaen van der Spelt een gordijn toevoegde dat zo lijkt te kunnen wor-

den gesloten (afb. 3), anderen waren recidivisten zoals Esaias van de Vel-

de die telkens opnieuw zijn hand leende voor de figuurstoffage van interi-

eurs en landschappen (afb. 4).5 Van kleine juweelachtige schilderijtjes op 

koper zoals die van Jan Brueghel I en Hans Rottenhammer (afb. 5), tot de 

vele vierkante meters beschilderd oppervlak van de wandbespanningen 

met figuren van Gerard de Lairesse en landschappen van Johannes Glau-

ber (afb. 6).6 Van schilderijen van het type van de laat zeventiende-

eeuwse Kunstkamer waarin de medewerkers zo duidelijk mogelijk hun 

eigen manier van schilderen etaleerden (afb. 7) tot werken waar alleen 

bronnen, hedendaagse stijlkritiek en informatie 'uit de tweede hand' of 

een combinatie daarvan doen vermoeden dat atelierassistenten voor een 

                                                                                                                                         
nummers. Voor een algemene evaluatie van het bijeengebrachte materiaal, waar ik veelvul-
dig naar verwijs, zie hierna pp. 12-13 en de toelichting op de databases, pp. 195-196.  
4 Zie database schilderijen, nrs. 287; 653 en 963-991.  
5 Zie database schilderijen, nrs. 276; en 703 en 684-711 en 861-866 en database bronnen, 
nrs. 144-149, 718, 769, 1145-1147 en 1460. 
6 Zie database schilderijen, nrs. 64 en 515. 



3 
 

groot deel van de uitvoering verantwoordelijk waren, zoals in het geval 

van Luikse Lambert Lombard (afb. 8).7  

 Net zo verscheiden als de schilderijen zijn de gegevens die nog 

over dergelijke co-producties bekend zijn. Van de ene samenwerking is 

alleen nog het resultaat over: een schilderij van meer handen. Van een 

andere zijn slechts de namen van de verschillende medewerkers, de ver-

deling van het honorarium, of de manier waarop het werk werd georgani-

seerd overgeleverd door middel van geschreven bronnen. Maar de diver-

siteit aan vormen van samenwerking en de verschillende typen bronnen 

waaruit deze bekend zijn, rechtvaardigen de stelling dat samenwerking 

aan één schilderij een wijdverbreid en gebruikelijk fenomeen was, waar-

van de schaal en het belang in de kunstgeschiedenis tot nog toe onder-

schat zijn. Het is dat verschijnsel, het fenomeen van samenwerking aan 

schilderijen in al haar facetten, van een incidentele vorm als de Antwerp-

se Vijf Zintuigen tot die in de dagelijkse praktijk van het atelier, die het 

onderwerp vormt van deze studie.  

 Goedbeschouwd ligt het voor de hand dat schilderijen gemaakt 

door meerdere schilders eigen waren aan de schilderkunst van de zes-

tiende en zeventiende eeuw. De manier waarop het ambachtelijke schil-

dersbedrijf in die tijd in de Nederlanden georganiseerd was, met werk-

plaatsen waar een meester zich kon laten bijstaan door leerlingen en  

assistenten, leende zich uitstekend voor allerlei vormen van werkverde-

ling.8 Een efficiënte organisatie van arbeid, en het sneller en goedkoper 

kunnen werken, zullen bij die werkverdeling een belangrijke, zo niet de 

voornaamste rol hebben gespeeld.  

 Het is te begrijpen tegen de achtergrond van de schilderkunst als 

bedrijfstak, en een bedrijfstak van betekenis ook nog. In de zestiende - en 

zeventiende eeuw werden in de Nederlanden aanzienlijke aantallen schil-

derijen geproduceerd, aanvankelijk vooral voor de binnenlandse markt; 

de eigen stad of regio, maar al snel ook voor de export. Het ontstaan van 

een vrije markt naast die voor schilderijen vervaardigd in opdracht, moet 

daarbij een belangrijke factor zijn geweest. Het is een ontwikkeling die 

zich in de Zuidelijke Nederlanden al aan het einde van de vijftiende eeuw 

al had ingezet, in het Noorden volgde de grote expansie pas later, aan het 

                                                             
7 Zie database schilderijen, nrs. 514 en 372, 489-493, 553, 956, 1015, 1121-1122, 1205 en 
1389. 
8 In hoofdstuk I en II kom ik uitvoeriger terug op de verschillende manieren waarop 
arbeidsverdeling binnen én buiten het schildersatelier georganiseerd werd, de onderlinge 
verhouding van de medewerkers, en op eventuele gilderegels met betrekking tot 
arbeidsverdeling.  
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eind van de zestiende - en het begin van de zeventiende eeuw.9 Naarmate 

de bedrijvigheid groeide, zullen specialisatie en arbeidsverdeling binnen 

maar ook tussen de ateliers steeds meer ingang hebben gevonden. 

 Waarom schilders met meer man tegelijk aan één schilderij werk-

ten? De redenen zullen in het merendeel van de gevallen overwegingen 

van efficiëntie en praktisch nut geweest zijn. Maar dergelijke overwegin-

gen lieten zich tot voor kort maar moeilijk in overeenstemming brengen 

met de sinds de Romantiek heersende kunstopvatting waarin de nadruk 

vooral wordt gelegd op persoonlijke expressie en originaliteit. Lange tijd 

was Floerkes boek dan ook de enige studie waarin de verschillende ver-

schijningsvormen van samenwerking aan schilderijen in een bredere con-

text werden geplaatst. 10 Dat zijn behandeling van het onderwerp frag-

mentarisch blijft komt mede door de beperkte omvang van het betreffen-

de hoofdstuk, dat omvat niet meer dan een verzameling losse voorbeel-

den. Wel doet Floerkes oordeel nu veel onheilspellender aan omdat het 

Nationaal Socialisme het predicaat entartet  in verband met kunst sinds-

dien een sinistere lading heeft meegegeven. In 1905, toen Floerkes boek 

verscheen, klonk het nog niet zo beladen, maar zijn woorden geven wel 

uiting aan de negatieve zienswijze van generaties kunsthistorici. "[E]ine 

erschreckende Vorstellung von einen merkantilischen […] Geist" zo om-

schrijft Friedländer bijvoorbeeld Albert Cornelis' uitbesteden van delen 

van het werk aan een altaarstuk aan een onderaannemer.11 

 De context waarin het probleem van meerdere handen in één 

schilderij vaak wel vergaand is uitgezocht is die van de schilders-

monografie. Vanzelfsprekend ligt de nadruk bij deze vorm van studie op 

                                                             
9 De belangstelling van kunsthistorische onderzoekers is in de afgelopen decennia in 
toenemende mate uitgegaan naar (sociaal-)economische aspecten van de 
schilderijenproductie, zie onder meer: Sosson 1983; Brulez 1986; Montias 1987; Bok 1988; 
Jacobs 1989; Montias 1990a en 1990b; Périer-d’Ieteren 1990; Wilson 1990a; Van der 
Woude 1991; North 1992; Bok 1994; De Marchi en Van Miegroet 1994; Huys Janssen 1995; 
Montias 1996; Bok 1998; De Marchi en Van Miegroet 1998; Martens 1998; Falkenburg e.a. 
1999; Goosens 2001; Montias 2002; Vermeylen 2003 en Faries 2006. 
10 Floerke 1905, pp. 138-147. In sociologische studies als die van Hauser 1975, pp. 218-219  
wordt samenwerking weliswaar als een belangrijke eigenschap van de werkplaatspraktijk 
van de West-Europese kunst vanaf de Middeleeuwen gepresenteerd, maar de uitwerking is 
zeer summier. Het essay van Hughes 1990, pp. 34-48 handelt met name over de vermeende 
tegenstelling tussen het collaboratieve karakter van de vroeg-moderne 
kunstenaarswerkplaats en intellectueel eigendom en originaliteit, termen waarvoor de 
auteur ‘authenticiteit’ geregeld als parafrase gebruikt. De invalshoek van Honig 1998, pp. 
171-186 om samenwerking vanuit de contemporaine connaisseur te bekijken, is interessant, 
haar indeling van typen is echter een herhaling van die uit Floerke’s studie.   
11 Friedländer 1933, p. 95; hoofdstuk IV is volledig aan het altaarstuk van Albert Cornelis 
gewijd. Nog in 1977, in haar boek over Rubens' artistieke nalatenschap wijst Hairs 1977, 
passim, het vrijwel volledig van de hand dat deze schilder, inmiddels hét voorbeeld van een 
meester met een goedgeorganiseerd atelier met veel medewerkers, andere schilders zou 
hebben ingezet voor zijn schilderijenproductie.  
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het eigenhandige werk van de kunstenaar. Dat heeft als nadeel dat de 

praktijk van samenwerking naar de periferie verschoven wordt. De ma-

nier waarop monografieën meestal gepresenteerd worden,  immers, met 

de eigenhandige schilderijen van de schilder als belangrijkste focus, redu-

ceren die stukken die de meester eventueel met anderen gemaakt heeft 

tot een randverschijnsel.12 Publicaties waarin de samenwerking van twee - 

of een groep -schilders wel het belangrijkste thema vormt, concentreren 

zich  voornamelijk op het catalogiseren van de zo ontstane werken.13 In 

alle gevallen gaat het om specifieke samenwerkingsverbanden; van een 

individuele meester met andere schilders of binnen een nauw verwante 

groep kunstenaars of werkplaatsen. Wat samenwerking aangaat blijft de 

studie incidenteel van karakter, het fenomeen als zodanig wordt niet aan 

een systematisch onderzoek onderworpen. En zo blijft het beeld gehand-

haafd dat schilderijen, gemaakt door twee of meer handen eerder een 

uitzondering zijn dan de regel.  

 Het verschijnsel - schilderijen die door twee of meer schilders 

werden gemaakt - is in te delen onder de noemer van de werkplaatsprak-

tijk. Voor dat terrein, dat van de schilderijenproductie in de werkplaats, is 

de belangstelling van kunsthistorici de laatste decennia enorm toegeno-

men. Zowel naar de materieel-technische kant van schilderijen als de 

werkmethoden van schilders en mechanismen van de markt voor kunst-

werken is veel en belangrijk onderzoek verricht. Dat heeft een rijkdom 

aan materiaal opgeleverd, dat hier onmogelijk in kort bestek te recapitu-

leren is.14 Maar te midden van die overvloed zijn drie vormen of richtin-

gen van onderzoek aan te wijzen die in elk geval voor dit proefschrift van 

groot belang zijn geweest: allereerst het onderzoek van het Rembrandt 

Research Project en in het bijzonder dat van Ernst van de Wetering; ten 

tweede de door Dolf van Asperen de Boer en Molly Faries ontwikkelde en 

                                                             
12 Sosson 1983, p. 66 merkt al op dat - paradoxaal genoeg - de gerichtheid van de 
kunsthistoricus op het begrenzen van een oeuvre, en het definiëren van een artistieke 
persoonlijkheid de inzichten in de atelierpraktijk lange tijd blokkeerde. 
Voorbeelden van monografische studies waarin de samenwerkingen die de betreffende 
schilder aanging aan de orde komen, of die nu uitputtend worden behandeld of niet,  zijn: 
Jost 1963; Marlier 1966; Snoep 1970; Wagner 1971; Van de Velde 1975; Ertz 1979; Ertz 1984; 
d’Hulst 1984; Huvenne 1984; Keyes 1984; Silver 1984; Sluijter-Seijffert 1984; Périer-
d’Ieteren 1985; Ertz 1986; Gaehtgens 1987; Bertier de Sauvigny 1991; Roethlisberger en Bok 
1993; Vermet 1995; Jonckheere 2007; Fusenig 2010. Ongetwijfeld is deze tamelijk 
willekeurige opsomming nog uit te breiden. 
13 Voorbeelden van studies waarin specifieke samenwerkingsverbanden worden uitgewerkt 
zijn: Hairs 1957; De Bruyn 1979; Dunbar 1979; Adler 1980; De Bruyn 1980; Duparc 1980; 
Vander Auwera 1981; Franz 1982; De Bruyn 1985; Balis 1994; Pijl 1998; Peeters 1999; Lange 
e.a. 2004; en Woollett en Van Suchtelen 2006. Net als in nt. 12, hiervoor is deze opsomming 
ongetwijfeld verder uit te breiden. 
14 Een uitvoerig overzicht van de vele verschillende publicaties is onder meer te vinden bij 
Goosens 2001 en Kolfin 2002. 
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toegepaste infraroodreflectografie; en als derde het economisch histori-

sche onderzoek, een gebied waar de naam van John Michael Montias wel 

één van de bekendste is. Elk op hun beurt hebben deze projec-

ten/onderzoeksrichtingen ook weer veel nieuw onderzoek gegenereerd. 

 Paradoxaal genoeg is het werk van het Rembrandt Research Pro-

ject, een project dat zich nadrukkelijk richt op het werk van één kunste-

naar, van grote betekenis geweest om het collectieve karakter van de 

schilderwerkplaats van met name de zeventiende eeuw aan het licht te 

brengen. De aanleiding om met het project te beginnen, in 1968, was de 

wens het sterk 'vervuilde' oeuvre van Rembrandt te ontdoen van werken 

die niet van de hand van de meester zelf waren. In een poging om het 

verschil tussen wel - of niet eigenhandig zo objectief mogelijk te maken 

koos het team van kunsthistorici voor een uitputtend én interdisciplinair 

onderzoek van elk schilderij. Naast de eigen kunsthistorische methodiek 

en de informatie die natuurwetenschappelijk onderzoek opleverde, werd 

bijvoorbeeld ook gebruik gemaakt van de expertise van het Nederlandse 

justitieapparaat op het gebied van signaturen, en van die van archiefon-

derzoekers en kostuumhistorici. De scheidslijnen tussen echt en niet echt 

bleken minder eenvoudig dan gedacht. In het bijzonder door het onder-

zoek naar panelen en doeken bleek het ontstaan van veel afgeschreven, 

zogenaamd ‘niet-echte’ werken in de directe omgeving van Rembrandt en 

zelfs in zijn atelier geplaatst te kunnen worden.  

 Daarmee verschoof de focus van het onderzoek van een zwart-wit 

onderscheid tussen wel of niet echt van de Rembrandtieke schilderijen 

naar de gangbare atelierpraktijk van Rembrandts tijd. Het was algemeen 

gebruikelijk dat leerlingen en gezellen onder supervisie van de meester op 

één of andere manier een aandeel in diens schilderijenproductie voor hun 

rekening namen. Dat dat kon, was een gevolg van de manier van werken. 

Er werd geschilderd volgens vaststaande, rationele methoden en in een 

gezette volgorde; niet naar de inspiratie van het moment. Reproduceer-

baar zou dat in de natuurwetenschappen heten. De stijl, de ‘handeling’, 

dat wat voor ons het persoonlijke handschrift van de meester is, probeer-

den de medewerkers in de regel zo dicht mogelijk te benaderen. De resul-

taten van hun werkzaamheden zijn in onze ogen niet van gelijke kwaliteit 

als strikt eigenhandige schilderijen, maar het zijn wel stukken die daar in 

materiaalgebruik, werkwijze en stijl nauwelijks van te onderscheiden 

zijn.15 Van de schilders die in Rembrandts atelier hebben gewerkt, zijn 

                                                             
15 De bevindingen van het Rembrandt Research Project werden tot nog toe in vijf delen 
gepubliceerd: Bruyn e.a. dl. I 1982; Bruyn e.a. dl. II 1986; Bruyn e.a. dl. III 1989; Van de 
Wetering e.a. dl. IV 2005 en Van de Wetering dl. V 2011; terwijl publicaties als Bruyn 1979; 
Van de Wetering 1991; Broekhoff 1994; Van de Wetering en Broekhoff 1996; Van de 
Wetering 1997; Van de Wetering 2003; Van de Wetering e.a. 2006 er direct mee in verband 
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vooral deelkopieën of gewijzigde kopieën naar schilderijen van de meester 

overgeleverd.16 In hoeverre de aanwezigheid van medewerkers in Rem-

brandts atelier ook leidde tot een structurele vorm van arbeidsverdeling 

zoals bijvoorbeeld bij Peter Paul Rubens, kom ik in hoofdstuk II en in de 

epiloog nog terug.   

 Vanzelfsprekend bestaat er een verband tussen het onderzoek 

naar 'twee handen' en vraagstukken over de eigenhandigheid van schilde-

rijen. Twijfels over de eigenhandigheid van werken, met name bij die van 

Rembrandt, leiden nog steeds tot verhitte discussies onder kunsthistorici. 

Dat debat  moet de interesse voor de contemporaine beoordeling van 

schilderijen, en de opkomst van een oordeelkundig publiek, de zoge-

naamde connaisseurs, aan het begin van de zeventiende eeuw op zijn 

minst hebben gestimuleerd. Inmiddels is het onderwerp door Honig, 

Sluijter, Tummers en Van der Veen voortreffelijk, en vanuit verschillende 

gezichtspunten, behandeld.17 De voorkeur voor eigenhandige schilderijen 

van kopers versus de - al of niet opzettelijk geheim gehouden - samen-

werkingspraktijken die kenmerkend waren voor het schildersbedrijf van 

deze tijd schiep tegenstrijdige belangen. Kwesties rond eigenhandigheid, 

en de beoordeling daarvan komen in dit onderzoek ook meermalen aan 

bod, maar is het geen onderwerp dat uitputtend behandeld wordt.  

 Een zelfde beeld van het collectieve karakter van de schildersate-

lier als bij het Rembrandt-onderzoek, maar dan voornamelijk van de zes-

tiende-eeuwse schilderpraktijk, komt naar voren uit het onderzoeksveld 

waar de infraroodreflectografie een centrale plaats heeft. Eén van de na-

tuurwetenschappelijke onderzoeksmethoden die op schilderijen worden 

toegepast, werd de infraroodreflectografie ontwikkeld door J.R.J. van 

                                                                                                                                         
staan. Studies waarbij voor een vergelijkbare aanpak, een combinatie van 
schilderijenonderzoek met natuurwetenschappelijke methoden, bronnen- en 
literatuuronderzoek is gekozen zijn bijvoorbeeld Knuth-Federspiel 1985, Hermens 1998; 
Van Eikema Hommes 2002; en Van Eikema Hommes 2004.  
16 Hoe moeilijk deze kopieën soms te onderscheiden zijn van het werk van de meester, en in 
welke mate het oordeel samenhangt met de vooringenomenheden van kunsthistorici, blijkt 
uit de discussie rond de twee versies van het Zelfportret met halsberg, het ene in het 
Mauritshuis in Den Haag, het andere in het Germanisches Nationalmuseum in Neurenberg. 
Lang werd het Haagse exemplaar als het eigenhandige prototype beschouwd. Die 
toeschrijving werd in 1991 door Grimm op stilistische gronden verworpen ten gunste van het 
schilderij in Neurenberg. Materiaaltechnisch onderzoek van het schilderij in het 
Mauritshuis lijkt eveneens in die richting te wijzen, omdat het een voor Rembrandt 
ongebruikelijk werkwijze vertoont. Inmiddels lijkt het Haagse schilderij overwegend als een 
kopie beschouwd te worden, maar er zijn ook argumenten die het tegendeel ondersteunen. 
Voor een samenvatting van de discussie en een overzicht van de reeks aan publicaties, zie 
www.rkd.nl/databases,  kunstwerknummers 2944 en 32002 (16 december 2009). 
Zie ook hoofdstuk I, p. 31 nt. 49 en de epiloog. 
17 Honig 1995, pp. 265-284; Honig 1998, pp. 196-212; Sluijter 2003, pp. 16-18; Van der 
Veen 2005, m.n. pp. 20-25; Tummers 2009, pp. 81-119; en Sluijter 2015, pp. 38-42. 

http://www.rkd.nl/databases
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Asperen de Boer eind jaren zestig.18 Met IRR kunnen onder het oppervlak 

liggende lagen, en een eventuele onderliggende tekening van een schilde-

rij zichtbaar worden gemaakt. Daarbij wordt gebruik gemaakt van het 

gegeven dat infraroodstraling tot op grotere diepte door verflagen van een 

schilderij heen kan dringen dan het zichtbare licht, maar door koolstof-

houdende pigmenten in bijvoorbeeld krijt of houtskool maar ook in inkt 

of verf wordt geabsorbeerd.19  Tot voor kort werd infraroodreflectografie 

voornamelijk ingezet bij het onderzoek van vijftiende- en zestiende-

eeuwse schilderijen met een lichte grondering, maar het wordt inmiddels 

ook meer en meer in het onderzoek naar zeventiende-eeuwse werken 

gebruikt. 

 IRR is toegepast op vijftiende- en zestiende-eeuwse schilderijen 

met als voornaamste doel om zo mogelijk een ondertekeningen zichtbaar 

te maken. De ondertekening is te zien als (één van) de eerste stap(pen) op 

weg naar een eindproduct in de vorm van een schilderij. Een vergelijking 

van die twee stappen, ondertekening en schilderij, biedt meer inzicht in 

het ontstaansproces van het werk, met andere woorden: hoe het schilderij 

werd gemaakt. Sinds de ontwikkeling van de techniek zijn er honderden 

schilderijen mee onderzocht. Met name de publicaties over clusters van 

verwante werken, zoals die rond Jan van Scorel, Jeroen Bosch of het 

Brugse schildersmilieu van de eerste helft van de zestiende eeuw onthul-

len veel over de aard van de werkplaatsen van die tijd.20 Uit de onder-

zochte ondertekeningen is af te leiden dat schilders zich bedienden van 

allerlei middelen om sneller en doelmatiger te kunnen werken. Het ge-

bruik van mechanische reproductiemiddelen als ponsen en calques heb-

ben er hun sporen nagelaten, evenals de voorbereiding van een werkver-

deling. Het beeld dat uit de vele verschillende studies naar voren komt is 

onontkoombaar: de schilderswerkplaats was een bedrijf waar doelmatig 

en volgens rationeel bepaalde procedés werd gewerkt. Met werkverdeling, 

                                                             
18 Van Asperen de Boer 1970. 
19 Over de toepassing en de geschiedenis van infraroodreflectografie als 
onderzoekstechniek, zie Van Asperen de Boer 1975, pp. 1-40 en Bomford 2002, pp. 10-25.  
Een recent overzicht van de mogelijkheden en resultaten van infraroodonderzoek is te 
vinden in het inleidend essay in Faries 2006, pp. 1-14. 
20 Voor Van Scorel, zie bijvoorbeeld Faries 1975; Folie 1983; Faries 1993; Faries 1999; en 
Faries en Helmus 2000. Systematisch en breed onderzoek naar de atelierpraktijk van Bosch, 
onder meer door onderzoek naar ondertekeningen is in de aanloop naar de tentoonstelling 
Jheronimus Bosch – Visioenen van een genie in het Noordbrabants Museum in Den Bosch 
uitgevoerd, en wordt in 2016 gepubliceerd; en een overzicht aangaande schilders in Brugge 
in de eerste helft van de zestiende eeuw is te vinden bij Ainsworth 1993; Ainsworth 1998 en 
Martens e.a. 1998. 
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en daarmee dus schilderijen van meerdere handen, als een vanzelfspre-

kend onderdeel.21  

 Bij onderzoek zoals dat van het Rembrandt Research Project en 

dat met hulp van infraroodreflectografie vormen de schilderijen als fysie-

ke objecten steeds de basis. Bij het onderzoek waar de schilderijenpro-

ductie in een economisch perspectief geplaatst wordt zijn de grondslagen 

van een ander karakter. Productiewijzen en arbeidsverhoudingen, en de 

situatie waarin schilderijen gemaakt worden - in opdracht of voor de vrije 

markt, als unica of in wat serieproductie genoemd mag worden - zijn de 

kwesties die door de economisch-historici worden aangesneden. De 

bronnen die voor dit type onderzoek in grote getale gebruikt worden zijn 

in de eerste plaats van documentaire aard: allerhande archivalia, gilde-

registers en boedelinventarissen. Maar de bevindingen zijn vergelijkbaar: 

de organisatie van het ambacht van de schilder werd, althans gedeeltelijk, 

beheerst door doelmatigheid en marktgerichte principes. Allerhande 

maatregelen waardoor het werk sneller of goedkoper kon worden uitge-

voerd, zoals het gebruik van standaardmotieven en patronen, de vermin-

dering van het aantal verflagen om een bepaald effect te bereiken, een 

losse, weinig gedetailleerde schildertechniek, of het inzetten van extra 

arbeidskrachten werden naar behoefte toegepast.22  

 

 

Natuurlijk bestaan er zowel in de aanpak als de resultaten van het onder-

zoek op die verschillende terreinen de nodige overlappingen. Het onder-

scheid dat ik maak is dan ook niet bedoeld als een hecht doortimmerde 

typologie, maar dient om de achtergrond, en vooral de inspiratiebronnen 

voor mijn eigen onderzoek duidelijk te maken. Mijn uitgangspunt is het 

beeld van het zestiende- en zeventiende-eeuwse schildersatelier zoals dat 

uit de bovenstaande onderzoek naar voren komt: als  een bedrijf, waar 

volgens min of meer vaststaande en weloverwogen werkwijzen geschil-

derd wordt, een bedrijf dat gericht is op praktische efficiëntie. Want het is 

in deze context dat het fenomeen van schilderijen van twee handen - 

schilderijen gemaakt in samenwerking, of gemaakt met behulp arbeids-

verdeling - in de eerste plaats thuishoort.  

 Om het fenomeen van samenwerking aan schilderijen de structu-

rele plaats te geven die het verdient binnen de schilderkunst van de zes-

                                                             
21 Zie bijvoorbeeld Comblen-Sonkes 1979; Périer d’Ieteren 1979; Périer d’Ieteren 1985; Van 
Asperen de Boer, Faries en Filedt-Kok 1986; Born 1993; Filedt-Kok 1999; en Faries 2006. 
22 Zie bijvoorbeeld Sosson 1970; Campbell 1976; Montias 1982; Sosson 1983; Wilson 1983; 
Montias 1987; Montias 1988; Jacobs 1989; Montias 1990a en 1990b; Wilson 1990b; Van der 
Woude 1991; North 1992; De Marchi en Van Miegroet 1994; Sluijter 1999; Goosens 2001; 
Vermeylen 2003; enJonckheere 2008. 



10 
 

tiende- en zeventiende eeuw, is het nodig om, althans grotendeels, af te 

wijken van de gebruikelijke aanpak. In deze studie is het bedoeling om 

niet vanuit een individuele schilder of werkplaats, of een specifieke groep 

van kunstenaars, te werken maar het verschijnsel zelf aan een onderzoek 

te onderwerpen. Waarom werd er samengewerkt, en op welke wijze werd 

die samenwerking/arbeidsverdeling uitgevoerd? Om die reden is het on-

derzoeksgebied bewust ruim gehouden: de Nederlanden gedurende de 

zestiende - en de zeventiende eeuw. Daarbinnen zijn het de co-producties 

tussen schilders die als volleerd beschouwd mogen worden, dat wil zeg-

gen schilders die in principe zelfstandig konden werken, of zij nu zelf-

standige meesters, werkplaatsassistenten of rondreizende gezellen waren,  

die het onderwerp van mijn studie vormen.23  

 Het vertrekpunt van het onderzoek: schilderijen van twee (of 

meer) handen is een weinig organische, en zelfs kunstmatige afbakening. 

Want waar de meeste schilderijen waarin meer dan één hand terug te 

vinden is dat te danken hebben aan overwegingen van economische effi-

ciëntie en praktisch nut, vallen er allerlei andere co-producties ook onder 

die noemer: van later afgemaakte, aanvankelijk onvoltooid gebleven 

schilderijen als die uit de nalatenschap van Isaac en Adriaen van Ostade, 

tot uitingen van wederzijdse affectie en bewondering als het dubbelpor-

tret van Jean-Baptiste de Champaigne en Nicolas de Platte Montaigne 

(hoofdstuk II respectievelijk afb. 19 en 18).24 De hoeveelheid te onderzoe-

ken materiaal is groot, divers en niet zelden onoverzichtelijk. Daarom 

werd gekozen om telkens één casus uitvoeriger te behandelen, één type 

samenwerking ter verduidelijking van een categorie. Want in die berg van 

gegevens van allerhande aard in de database laten zich wel patronen, 

bepaalde typen samenwerking met een bijbehorende manier van werken, 

onderkennen.  

 Begin- en eind'punt' van de te onderzoeken periode – van 1500 

tot 1700 - zijn zo gekozen dat  belangrijke veranderingen in de opvattin-

gen over de schilderkunst ten aanzien van samenwerking er binnen val-

len, hetgeen in de hoofdstukken over de waardering van samenwerking 

(hoofdstuk I), over samenwerking als onderdeel van de bedrijfsvoering 

van schilders (hoofdstuk II), en over samenwerking van gespecialiseerde 

schilders (hoofdstuk III) nader wordt uitgewerkt.  Om het fenomeen van 

samenwerking in die tijd te begrijpen, maar ook om latere waardeoorde-

len zoals "unkunstlerischen Kindereien" en "eine erschreckende Vorstel-

lung von einen merkantilischen […] Geist " te omzeilen, is het verzamelen 

                                                             
23 Het aandeel dat leerlingen aan de productie van de meester konden leveren is buiten 
beschouwing gelaten, op de reden kom ik uitvoeriger terug in hoofdstuk II, p. 58 nt. 35. 
24 Zie database schilderijen, nrs. 61 en 644. 
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en interpreteren van bronnenmateriaal de aangewezen manier. En dat 

zijn niet alleen geschreven bronnen - literaire teksten en archivalische 

stukken  zoals boedelinventarissen en juridische akten - maar ook objec-

ten: de schilderijen die op een of andere manier bekend staan als gemaakt 

door meerdere schilders.25  

 Hoe er in de tijd zelf over samenwerking gedacht werd, waarom 

schilders samenwerkten en hoe de producten van een samenwerking be-

oordeeld werden, is het onderwerp van het eerste hoofdstuk ‘"[…] het is 

onmogelyk dat zo veel werk door een Meester in zo een korte leeftyd 

alleen gemaakt zy" De waardering voor schilderijen, gemaakt in samen-

werking, in zestiende - en zeventiende-eeuwse literaire bronnen’. De lei-

draad voor dit hoofdstuk vormen die passages uit verhandelingen over de 

schilderkunst waarin schilderijen van meerdere handen op één of andere 

manier aan de orde komen, voornamelijk zeventiende-eeuwse teksten 

met een enkele uit de zestiende eeuw. Uit deze bronnen blijkt dat de ver-

schillende vormen van samenwerking zeker niet uniform beoordeeld 

werden: dat wisselde van onverdeelde lof tot scherpe afkeuring. Meestal 

blijkt die variatie in de waardering van samenwerkingsvormen een sa-

menhang te vertonen met de manier waarop het werk georganiseerd 

werd.  

 Het eerste hoofdstuk is zo opgebouwd, dat de verschillende ge-

schriften niet alleen chronologisch behandeld worden, van Lampsonius' 

biografie van Lambert Lombard uit 1565 tot en met Weyermans Levens-

Beschryvingen van 1729, maar chronologisch per type samenwerking dat 

door deze auteurs onderscheiden werd: ten eerste de doodgewone en 

puur praktische arbeidsverdeling, en dat is met name die binnen de 

werkplaats en bij omvangrijke projecten; ten tweede een op Italiaanse 

opvattingen geënte theoretisch verantwoorde werkverdeling waarbij een 

scheiding tussen idee en uitvoering werd aangebracht; ten derde een ca-

tegorie waar samenwerking wordt gepresenteerd als een middel om jonge 

schilders goed op te leiden; ten vierde die samenwerkingsverbanden waar 

de deelname van meerdere schilders van naam en faam een meerwaarde 

aan het schilderij verleent, ofwel prestige-samenwerking; en tenslotte de 

samenwerking tussen gespecialiseerde schilders.  

 Wanneer ervan uit kan worden gegaan dat het zwijgen aan het 

begin van de zestiende eeuw er op duidt dat arbeidsverdeling - samen-

werking van meerdere schilders aan één schilderij - een zonder meer ge-

accepteerde en gangbare praktijk was, laat dit hoofdstuk een ontwikkeling 

zien die in de loop van de zeventiende eeuw leidt tot een kunsttheoretisch 

                                                             
25 Over deze databases en de aard van de gegevens, zie hiervoor, nt. 3. 
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verantwoorde, vanuit het contemporaine begrip houding gemotiveerde 

afwijzing van bepaalde vormen van samenwerking, in het bijzonder die 

tussen specialisten. De cruciale factor om samenwerking te verwerpen 

blijkt namelijk een gebrek aan éénheid in het resultaat, en het is precies 

die éénheid die de kern vormt van het zeventiende-eeuwse begrip hou-

ding.  

 De typen samenwerking zoals die door tijdgenoten herkend wer-

den – beschreven in het eerste hoofdstuk – blijken dezelfde als die zich 

aftekenen in de gegevens van de overgeleverde schilderijen van meer 

handen verzameld in de databases.26 Op het eerste gezicht lijkt dat aan te 

geven dat hetgeen geschreven werd over de verschillende vormen van 

samenwerking en de praktijk van dit aspect van de schilderijenproductie 

niet ver uiteen lag. Maar hoe solide is de informatie uit de database? Dat 

behoeft een tweetal kanttekeningen. In de eerste plaats staat van veel van 

de schilderijen die in de database zijn opgenomen niet objectief vast dat 

ze door meerdere schilders werden gemaakt. Eigentijdse documentatie is 

schaars, evenals meervoudige signaturen. Het toeschrijven van een schil-

derij aan meerdere handen is dan het werk geweest van latere kunsthisto-

rici.  Zulke toeschrijvingen lijken vooral tot stand te komen op basis van 

bekende, gangbare samenwerkingspraktijken van bepaalde schilders, in 

combinatie met stijlkritiek. De argumenten blijven vaak onuitgesproken. 

Co-producties van specialisten, bij bepaalde typen voorstellingen zoals 

landschappen en interieurs met stoffage, bijvoorbeeld, lijken vaker en 

beter herkend te worden dan andere typen samenwerking. Maar dat de 

stoffage in de architectuurstukken van Dirck van Delen grote overeen-

komst vertoont met de figuren van Dirck Hals, betekent niet perse dat die 

inderdaad door de Haarlemse schilder werden toegevoegd. Hoewel Van 

Delen zijn figuren wel aan Hals ontleende, meent Vermet dat hij ze zeker 

zelf moet hebben geschilderd.27  

 Ook eigenaardigheden binnen één schilderij stellen kunsthistorici 

voor problemen. Zo kan wat de één beschouwt als de kentekenen van een 

samenwerking, door de ander op een heel andere manier verklaard wor-

den. Dezelfde stilistische elementen, met name de vagere vormaandui-

ding bij een figuur in de achtergrond die Sumowski er toe bewogen om de 

aan de Rembrandtleerling Willem Drost toegeschreven Gelijkenis van de 

onbarmhartige dienstknecht in de Wallace Collection als een Kollektiv-

                                                             
26 Over deze databases en de aard van de gegevens, zie hiervoor, nt.3. 
27 Vermet 1995, pp. 35-36; Kolfin 2002, pp. 112-115; en Ekkart 2012, p. 81. 
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produkt te beschouwen, worden door Bruyn verklaard als opzettelijke 

kunstgrepen van één en dezelfde schilder (afb. 9).28  

 Een tweede ‘gebrek’ van de database is dat de werken die overge-

leverd zijn, in kwantitatief opzicht zeker niet representatief zijn voor wat 

er ooit geproduceerd werd. Het zijn vooral de kostbare stukken, van be-

roemde schilders die bewaard werden. Van de snel en goedkoop gemaak-

te schilderijen, bestemd voor de laagste segmenten van de markt, zijn er 

relatief weinig overgebleven.29 De waterverfdoeken die in de tweede helft 

van de zestiende eeuw in Mechelen vrijwel letterlijk aan de lopende band 

gemaakt werden, zijn daar een goed voorbeeld van: van de vele honder-

den en honderden die ooit op de markt moeten zijn gebracht, zijn er nu 

met moeite een tiental terug te vinden (hoofdstuk V). Deze factoren ma-

ken dat de database minder geschikt is voor het maken van statistische 

berekeningen, gebruikelijk in historische informatiekunde.30 Het verza-

melde materiaal leent zich echter wel voor het formuleren van meer al-

gemene inzichten over het fenomeen van schilderijen van meerdere han-

den, bijvoorbeeld omtrent de vraag welke typen voorstelling bij welke 

organisatievorm passen. De hoofdstukken na het eerste leunen dan ook 

veel sterker op het materiaal uit de database.  

 Uit het eerste hoofdstuk komt naar voren dat zowel de redenen 

die voor samenwerking  gegeven worden, als de waardering voor die sa-

menwerking, verband houden met de manier waarop het werk georgani-

seerd werd. Omdat samenwerking veelal in de eerste plaats verklaard 

wordt vanuit praktische, economische motieven, niet alleen in de kunst-

historische literatuur maar ook in contemporaine beschouwingen, is dat 

het onderwerp van hoofdstuk II. Met de bevindingen uit de eerste twee 

hoofdstukken en de gegevens uit de databases als uitgangspunt, heb ik  

een viertal casussen geselecteerd die elk een andere categorie van sa-

menwerking vertegenwoordigen. Elk van de vier volgende hoofdstukken 

is gewijd aan één van die typen, en de bijbehorende organisatievorm. 

Ongetwijfeld waren praktische, economische overwegingen het belang-

rijkst bij de praktijk waarbij een schilder voor de gelegenheid een onder-

aannemer inzette (hoofdstuk IV), en bij wat manufactuur, en soms zelfs 

lopende-band-werk kan worden genoemd (hoofdstuk V). Dat ligt anders 

bij de laatste categorie, waar de samenwerking van gewaardeerde schil-

                                                             
28 Sumowski dl. I 1983, pp. 608 en 620; Bruyn 1984, pp. 155-156; en meer algemeen Van de 
Wetering 2011, p. 311; zie database schilderijen, nr. 43.  
Op gevallen als deze kom ik in hoofdstuk II, pp. 96-98 terug. Overigens wordt de 
toeschrijving van dit schilderij aan Drost, alleen of met hulp van anderen, door Bikker 2005, 
pp. 134-138 nr. R 5, verworpen. Zie database schilderijen, nr. 43. 
29 Bok 1994 p. 21; en Sluijter 1999, pp.  119-122. 
30 Zie ook hiervoor,  nt. 3. 
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ders het schilderij een meerwaarde verleent (hoofdstuk VI). De samen-

werking tussen gespecialiseerde schilders (hoofdstuk III) staat daar tus-

sen in; hier spelen zowel economische als andere overwegingen een rol. 

Gedeeltelijk vormen de hoofdstukken II t/m VI een verdere uitwerking 

van het eerste hoofdstuk, maar nu met de opzet om de objecten, de schil-

derijen gemaakt in samenwerking, zoveel mogelijk als uitgangspunt te 

gebruiken. En om dicht bij dat uitgangspunt te blijven, heb ik van elk type 

samenwerking van één gedocumenteerde casus de werkwijze zo nauw-

keurig mogelijk gereconstrueerd. De gedachte daarachter was dat het 

onderzochte schilderij wat de werkwijze aangaat als pars pro toto voor 

het type zou kunnen gelden. Immers, dat het mogelijk was om steeds 

andere schilders – gezellen, specialisten - in het productieproces van 

schilderijen van één meester of één atelier in te zetten geeft aan dat de 

werkmethoden tussen ateliers niet wezenlijk verschild konden hebben.31  

 

De resultaten van deze aanpak variëren. In hoofdstuk IV, waarin De kro-

ning van Maria van Albert Cornelis behandeld wordt, blijkt de ont-

staansgeschiedenis van het altaarstuk aanzienlijk ingewikkelder dan en-

kel de inzet van een onderaannemer zou doen vermoeden. In hoofdstuk V 

zijn manufactuur-achtige organisaties waar schilderijen als het ware aan 

de lopende band gemaakt werden het onderwerp. De vergankelijkheid 

van dergelijke goedkoop gemaakte schilderijen maakte het echter niet 

makkelijk om passende voorbeelden te vinden. Aan de ‘groep Verbeeck’ 

een zestiende-eeuwse in Mechelen werkzame schildersfamilie, worden 

een zestiental waterverfdoeken toegeschreven. De staat van de onder-

zochte schilderijen is echter dusdanig slecht dat het onderzoek maar  

beperkte conclusies over de werkwijze toelaat.  

 Hoofdstuk III betreft de samenwerking tussen gespecialiseerde 

schilders zoals de zeventiende-eeuwse Zuid-Nederlandse bloemschilder 

Daniël Seghers met verschillende figuurschilders; of de zeventiende-

eeuwse landschap- en figuurschilder Cornelis van Poelenburch die figu-

ren toevoegde aan het werk van andere landschapschilders. Over de ma-

nier waarop de werkverdeling wordt aangepakt hoeft niet al te lang te 

worden uitgeweid, die blijkt relatief simpel. Interessanter is het hier om 

de verschillende benaderingen van specialisatie uit de vorige twee hoofd-

stukken, die vanuit de contemporaine waardering en die vanuit econo-

misch perspectief bij elkaar te brengen. Hoezeer die gezichtspunten ver-

schillen, verrassend genoeg leiden ze tot dezelfde beoordeling van specia-

lisatie in combinatie met arbeidsverdeling. Voor die vergelijking is het 

                                                             
31 Voor een verdere uitwerking van dit onderwerp, zie hoofdstuk II, pp. 57-58. 
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onvermijdelijk om passages uit de eerdere twee hoofdstukken in dit derde 

hoofdstuk nog eens te resumeren, temeer daar het de bedoeling is dat de 

hoofdstukken ook op zichzelf gelezen kunnen worden. Een deel van de 

schilderijen gemaakt door twee of meer specialisten uit dit hoofdstuk III 

zijn te rekenen onder het type schilderij waaraan hoofdstuk VI is gewijd: 

de samenwerking die het schilderij een meerwaarde verleent, en waarvan 

als voorbeeld het Aardse Paradijs van Peter Paul Rubens en Jan Brueghel 

d.O. wordt behandeld.  

 In hoofdstuk II over samenwerking als onderdeel van de schil-

derspraktijk ‘"[ ...] Veele handen maaken makkelyk werk ". Werkverde-

ling als onderdeel van de schilderpraktijk, een overzicht aan de hand van 

economische termen’, wordt geen specifieke casus behandeld. Dit hoofd-

stuk heb ik aangegrepen om een overzicht samen te stellen zowel voor wat 

betreft de plaats van het fenomeen samenwerking binnen de organisatie 

van de schildersbedrijf, als de manier waarop het in de kunsthistorische 

wetenschap is behandeld. De leidraad van dit hoofdstuk wordt bepaald 

door de verklaring van arbeidsverdeling in de schilderswerkplaats aan de 

hand van inzichten uit de economie. Met name de algemeen toepasbare, 

praktische methodiek van de toonaangevende econoom Henry Mintzberg 

(1939 - ) biedt de mogelijkheid om de organisatie van de werkplaatsprak-

tijk van zestiende- en zeventiende-eeuwse schilders op een meer gestruc-

tureerde wijze te beschouwen. Arbeidsverdeling en de wijze waarop het 

werk tussen de verschillende medewerkers wordt gecoördineerd zijn in 

Mintzbergs visie, die een compilatie van de academische kennis op het 

gebied van de organisatiekunde behelst, de belangrijkste parameters bij 

het doelmatig organiseren van willekeurig welk bedrijf. Een vergelijkbaar 

verband tussen moderne economische theorie over de organisatie van 

arbeid heb ik overigens in hoofdstuk III, over samenwerking van gespeci-

aliseerde schilders, waar mogelijk, geprobeerd te leggen 

 De toepassing van inzichten uit moderne economische organisa-

tietheorie op arbeidsverdeling in de zestiende- en zeventiende-eeuwse 

schildersatelier helpt niet alleen om die praktijk te verduidelijken, het 

biedt ook een mogelijkheid om tot een meer samenhangende – en een-

duidige terminologie te komen. Dat is niet overbodig; in de eerste plaats 

is het contemporaine taalgebruik - schildersjargon - niet altijd zonder 

meer duidelijk.32 In de tweede plaats worden termen met betrekking tot 

samenwerking in moderne kunsthistorische teksten ook niet consequent 

                                                             
32 Illustratief voor de ‘losse’, niet precies gedefinieerde manier waarop zestiende- en 
zeventiende-eeuwse nederlandse schildersvaktermen contemporain konden worden 
gebruikt, zijn de discussies die in de kunsthistorische wetenschap konden ontstaan over 
bijvoorbeeld de betekenis van ‘imprimatura’ tussen Abraham 1995, Wadum 1995a en Levy-
van Halm 1996; zie ook Van Hout 2005, pp. 183-184 en nt. 253. 
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en ondubbelzinnig gebruikt. De aanduidingen horizontaal en verticaal 

bijvoorbeeld, worden zowel gehanteerd om de hiërarchische verhoudin-

gen tussen de medewerkers aan één schilderij nader te definiëren, als om 

aan te geven dat de opeenvolgende lagen van een schilderij door verschil-

lende handen werden uitgevoerd, respectievelijk de naast elkaar gelegen 

partijen.33 

 Misschien wel het meest frappante resultaat van het naast elkaar 

leggen van inzichten uit de moderne economische organisatietheorie en 

de observaties van contemporaine commentatoren is de constatering, in 

hoofdstuk III dat ze vergaand overeenkomen. In zijn boek waarschuwt 

Mintzberg voor een gebrek aan afstemming bij het verdelen van werk 

over gespecialiseerde medewerkers; dat komt het product niet ten goe-

de.34 Het gevaar van specialisatie waar Mintzberg op wijst, is vergelijk-

baar met datgene wat zeventiende-eeuwse auteurs constateren wanneer 

ze samenwerking van gespecialiseerde schilders bespreken; die blijkt 

maar moeilijk in overeenstemming te brengen met een geslaagd product, 

dat wil zeggen een schilderij dat een harmonieuze éénheid; of houding 

vertoont.35  

 
  

                                                             
33 Zie hoofdstuk II, p. 64 e.v. 
34 Mintzberg 1997 (1983), p. 55. 
35 Taylor 1992, pp. 210-232. 
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Hoofdstuk I 
 
“[…] het is onmogelyk dat zo veel werk door een Meester in 
zo een korte leeftyd alleen gemaakt zy […]” De waardering 
voor schilderijen, gemaakt in samenwerking, in zestiende - 
en zeventiende-eeuwse gedrukte bronnen 

 

 

 

Het praktisch nut van arbeidsverdeling bij schilders; dat is waar het citaat 

in de titel van dit hoofdstuk – Gerard de Lairesse zegt het over Rafaël – 

de aandacht op vestigt.1 En dat is ook waar in dit onderzoek als geheel de 

meeste aandacht naar uitgaat: samenwerking als onderdeel van de alle-

daagse bedrijvigheid van de schilder. Dat arbeidsverdeling in deze studie 

voornamelijk beschouwd wordt als een maatregel om de economische 

efficiëntie van de schilderswerkplaats te vergroten, wil echter niet zeggen 

dat er contemporain niet op een ander niveau dan het puur praktische 

over nagedacht werd. De eigentijdse verklaringen voor samenwerking, en 

de waardering die daar eventueel mee gepaard gaat, vormen het onder-

werp van dit eerste hoofdstuk. 

 Dat de producten van samenwerking in de tijd van hun ontstaan 

gewaardeerd werden lijdt geen twijfel gezien het grote aantal schilderijen 

dat aan meerdere handen toegeschreven wordt dat behouden is gebleven. 

Met andere woorden, het was voor schilders de moeite waard om derge-

lijke schilderijen te maken, terwijl het publiek het de moeite waard vond 

ze aan te schaffen én te bewaren. Maar met de vaststelling dat er afzetmo-

gelijkheden waren voor werken van meerdere handen is de vraag naar de 

contemporaine waardering van het fenomeen samenwerking niet beant-

woord. De appreciatie voor het schilderij op zich hoeft immers niet direct 

iets te maken te hebben met de wijze waarop het werd uitgevoerd. Het 

zegt alleen dat het ontstaan uit een samenwerkingsverband geen reden 

gevonden werd om een stuk niét te waarderen.  

 Aanknopingspunten om de contemporaine waardering te achter-

halen zijn echter maar mondjesmaat af te leiden uit de schilderijen die in 

samenwerking werden vervaardigd. In incidentele gevallen is het mani-

fest dat een schilderij door meerdere handen gemaakt werd, bijvoorbeeld 

omdat het in een - dubbele - signatuur tot uiting wordt gebracht (afb. 1).2 

Hoewel zo’n signatuur aangeeft dat de samenwerking kennelijk als een 

meerwaarde voor het schilderij werd gezien, is daar niet uit af te leiden 

                                                             
1 De Lairesse 1712 (1707), p. 58; database bronnen, nr. 1386. 
2 Zie database schilderijen, nr. 267. 
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welke algemene noties over het fenomeen samenwerking leefden. Teksten 

uit de periode zeggen meer.   

 Theorieën, maar ook meer praktische aanwijzingen aangaande 

arbeidsverdeling zijn vooral te vinden in schildersbiografieën en verhan-

delingen over de schilderkunst, al zijn teksten die amper of geen betrek-

king hebben op het praktische domein van de schilder in dit verband 

nauwelijks bruikbaar.3 Minder makkelijk zijn kwalitatieve gegevens uit 

documentaire bronnen, inventarissen en andere archivalia, en de schilde-

rijen zelf af te leiden, en slechts een enkele keer is die informatie te ge-

bruiken als aanvulling op datgene wat er in gedrukte bronnen over sa-

menwerking geschreven wordt.4  

 In dergelijke bronnen  spreekt een auteur zich soms in algemene 

termen over samenwerking uit. In zijn Inleyding tot de hooge schoole der 

schilderkonst uit 1678, bijvoorbeeld, laat Samuel van Hoogstraeten zijn 

ergernis blijken over “onweetende, doch verwaende liefhebbers”: zij prij-

zen vooral het bijwerk in een schilderij dat vaker niet dan wel niet door de 

meester zelf was uitgevoerd, maar door zijn ondergeschikten, leerlingen 

of knechten.5 Vaker is de waardering echter verbonden aan de modus 

operandi van een specifieke schilder. Zo merkt Arnold Houbraken op dat 

de vriendschap tussen Jan Hackaert en Adriaen van de Velde gelijke tred 

hield met hun samenwerking, en het zijn Hackaerts beste landschappen 

die door Van de Velde van figuren en beestjes werden voorzien.6  

 Het onderscheid tussen algemene uitlatingen of uitlatingen die 

betrekking hebben op de werkwijze van een bij naam vermelde schilder is 

echter ondergeschikt aan wat de leidraad van dit hoofdstuk is: de context 

van de uitspraken over samenwerking. Die verschilt: uit de bronnen komt 

onmiskenbaar een onderscheid naar voren tussen vijf typen, waar de 

waardering voor samenwerking - goed of slecht - mee in relatie blijkt te 

staan. Ten eerste wordt samenwerking opgevoerd als praktische maatre-

gel zonder meer: veele handen maaken makkelyk werk, in de woorden 

                                                             
3 Junius 1637; Angel 1642 en Vossius 1650 (voor Junius en Vossius, zie: Ellenius 1960, 
pp.21-22, 53-60, 83-84 en 93-95), bijvoorbeeld, bevatten geen verwijzingen naar 
werkverdeling. 
4 De vermeldingen van samenwerking in documentaire bronnen, met name 
boedelinventarissen, zijn over het algemeen summier van omschrijving, maar wel talrijk. De 
uiteenlopende aard van de gegevens maakt het echter moeilijk om die kwantiteit op één of 
andere manier, bijvoorbeeld door taxatiewaarden te vergelijken, systematisch te benutten, 
zie de inleiding, pp. 1. nt. 3; 12-13 en de toelichting op de databases, pp. 195-196. 
Wat de objecten, schilderijen ontstaan in samenwerking, aangaat: een meervoudige 
signatuur geeft aan dat het feit dat er twee of meer schilders bij waren betrokken als een 
verdienste van het werk werd gezien, zie Van der Veen 2005, pp. 10-16. Meervoudige 
signaturen zijn eigenlijk alleen te vinden op schilderijen gemaakt door twee of meer 
specialisten, het onderwerp van hoofdstuk III. 
5 Van Hoogstraeten 1678, p. 76; zie database bronnen, nr. 1395. 
6 Houbraken dl. III 1721, p. 37; zie database bronnen, nr. 1446. 
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van Jacob Campo Weyerman (I).7 Een enkele keer wordt de verdeling van 

het werk over verschillende handen als het ware gelegitimeerd met noties 

over de scheiding tussen idee, of inventie, en uitvoering die aan de Itali-

aanse kunsttheorie ontleend zijn (II). Samenwerking wordt af en toe 

voorgesteld als een goede methode om schilders op te leiden (III). Ten 

vierde kan de samenwerking van gewaardeerde meesters een meerwaarde 

verlenen aan een schilderij (IV). En als laatste wordt samenwerking opge-

voerd als een noodgreep, voor schilders die een bepaald onderdeel van 

het schilderij niet in de vingers hebben, en daarom een andere, wél ge-

kwalificeerde schilder moeten inschakelen (V). Bij alle vijf vormen blijkt 

doorslaggevend of het resultaat van de samenwerking, het schilderij, een 

zekere éénheid vertoont voor de manier waarop het gewaardeerd wordt.  

 Per onderdeel laat ik de auteurs die zich over juist dát aspect van 

werkverdeling hebben uitgelaten in chronologische volgorde aan het 

woord. In de meeste passages komen meerdere aspecten tegelijkertijd aan 

de orde. Wanneer een bepaalde tekst onder één van de punten wordt 

aangehaald, wil dat dus niet zeggen dat die geen betrekking heeft op één 

van de andere vier, slechts dat de betreffende tekst een goede illustratie 

vormt voor juist dat ene punt. Uiteraard behandelt iedere auteur het fe-

nomeen van samenwerking vanuit zijn eigen preoccupaties. Dat vergt 

enige voorzichtigheid; wordt de concrete gang van zaken in de schilders-

werkplaats beschreven of gaat het om een situatie die de auteur wenselijk 

acht,  waarbij voorbijgegaan wordt aan de werkelijkheid van alledag? In 

principe worden alleen Nederlandse auteurs behandeld. Dat betekent dat 

er vóór 1565 , toen Domenicus Lampsonius' 'biografie' van Lambert Lom-

bard Lamberti Lombardi apud Eburones pictoris celeberrimi Vita in 

Brugge verscheen, geen teksten over de schilderkunst beschikbaar zijn. 

Maar wie zwijgt, stemt toe. Documentaire bronnen én schilderijen van 

voor die tijd getuigen dat het verdelen van het werk aan een schilderij 

over meerdere schilders een ingeburgerd onderdeel van de werkplaats-

praktijk was, een handige maatregel bedoeld om het produceren van 

schilderijen doelmatiger en sneller te doen verlopen (I).8 Zo geaccepteerd, 

dat er blijkbaar niet over gesproken hoefde te worden. Zelfs wanneer dat 

wel gebeurt, zoals in de processtukken betreffende het altaarstuk met de 

Kroning van Maria temidden van de negen engelenkoren dat Albert 

Cornelis tussen 1517 en 1522 voor de Sint Jacobskerk in Brugge schilder-

de die in dit verband veel geciteerd worden, blijkt het niet het feit dát het 

                                                             
7 Weyerman, dl. III 1729, p. 72, database bronnen, nr. 1398. 
8 Zie onder meer Floerke 1905, pp. 138-151; Campbell 1976, pp. 188-198;  Campbell 1981, 
pp. 43-61; Van Asperen de Boer, Faries en Filedt Kok 1986, pp. 97-101; Kloek 1986, pp. 63-
68; Faries 2006; Helmus 2010, pp. 105-108; en hoofdstuk II waarin aandacht besteed wordt 
aan de bedrijfsmatige kanten van arbeidsverdeling onder schilders.   
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werk over verschillende handen verdeeld werd een punt van onenigheid, 

maar de mate waarin dat gebeurde.9 Met name onder punt II, waar de 

scheiding tussen idee en uitvoering van een schilderij ontleend aan Itali-

aanse theorie het onderwerp is, valt er niet aan te ontkomen om toch ook 

‘buitenlandse’ auteurs in het betoog op te nemen. Een enkele keer, zoals 

in het geval van de Engelse kunstkenner William Sanderson is het mate-

riaal te mooi om niet mee te nemen. 

 

I. Arbeidsverdeling 
De eerste auteur die arbeidsverdeling zonder omslag als een gangbare 

praktijk onder schilders, een maatregel om sneller of goedkoper te kun-

nen werken beschrijft, is Karel van Mander. Van de meeste van de sa-

menwerkingsverbanden die hij in zijn Schilder-boeck aanvoert, in het 

algemeen in het leerdicht heeft hij het er niet over, is de aard functioneel. 

Nader toelichten waarom Jan Gossaert in de jaren dat hij vermoedelijk in 

Middelburg verbleef, tussen 1509 en 1516, probeerde de hulp van Jan 

Mostaert in te roepen “in t'werck van d'Abdie te Middelborgh” doet Van 

Mander niet: kennelijk was het werk te veel voor Gossaert alleen.10 Aan de 

samenwerkingspraktijken van Frans Floris de Vriendt, zowel een van de 

meest productieve als invloedrijkste schilder van het Antwerpen rond het 

midden van de zestiende eeuw, besteedt Van Mander in zijn tekst meer 

aandacht. Omdat Floris zoveel werk onder handen had, aldus Van Man-

der, liet hij zijn gezellen de grote werken in de doodverf zetten. Dat zal de 

meester veel tijd hebben bespaard en de productiviteit van de werkplaats 

aanzienlijk hebben verhoogd. Zelf was Floris, wanneer zijn voormalige 

gezellen op hun beurt de meester inhuurden voor het riante daggeld van 

18 tot 20 gulden, overigens nooit voor negenen op het werk omdat hij zijn 

bed niet uit kon komen.11 Het meest vergaande voorbeeld van arbeidsver-

deling betreft Pieter Vlerick, Van Manders eigen leermeester, die nadat 

hij van huis was weggelopen, verzeild raakte in het atelier van een Me-

chelse waterverfschilder. Daar werd van Vlerick verwacht dat hij deelnam 

aan wat in de verte aan een lopende band-organisatie doet denken: meer-

dere schilders voerden ieder een duidelijk afgebakend onderdeel van een  

schildering uit in een op zich al snelle en goedkope techniek. En inder-

                                                             
9 Tamis 2000, pp. 672-674. Vergelijkbare documenten uit de Brugse schepenarchieven, 
daterend van 1455 en 1470, worden vermeld door Sosson 1970, pp. 91-92 nt 3, en contracten 
voor het hoogaltaar van de Haarlemse St. Bavo uit 1485, 1487, 1498 en 1490 in Helmus 
2008, p. 38. Zie verder hoofdstuk IV.  
10 Het verzoek van Gossaert was overigens tevergeefs, Mostaert had andere verplichtingen, 
zie:  Miedema dl. I 1994, fol. 229 v pp. 176-177; dl. III 1996, p. 204; database bronnen, nr. 
443. 
11 Miedema dl. I 1994 fol. 238v-243v pp. 212-233 en dl. IV 1997, pp. 36 en 41-49; database 
bronnen, nrs. 470, 472 en ook 444 en 471.  
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daad, de ateliers van de Mechelse waterverfschilders, waarvan er in de 

bloeitijd in de tweede helft van de zestiende eeuw vele tientallen moeten 

hebben bestaan, stonden er om bekend: de massaproductie van laagge-

prijsde schilderijen.12 Wat deze voorbeelden duidelijk maken is dat sa-

menwerking vooral een middel om meer werk, in nog minder tijd, en 

tegen lagere kosten te maken. Dat Van Mander overigens ook in deze 

gevallen niet voorbij gaat aan het welslagen van het resultaat, komt  hier-

na nog aan de orde.  

 Peter Paul Rubens, van wie de werkplaats steevast wordt gekarak-

teriseerd als een goed georganiseerde schilderijen'fabriek' bevolkt met al 

dan niet gespecialiseerde assistenten zonder wiens hulp de Antwerpse 

meester waarschijnlijk nooit aan de grote vraag naar zijn werk kunnen 

voldoen, constateert zelf dat de medewerking van assistenten zijn schilde-

rijen goedkoper maakt. 13 De brief waarin Rubens dat schrijft is er een uit 

de correspondentie die hij voerde met Sir Dudley Carleton, meer dan een 

dozijn brieven hadden de schilder en de Engelse edelman nodig om  een 

overeenstemming te bereiken over een ruil van schilderijen van Rubens 

voor een verzameling klassieke beelden waarvan Carleton de eigenaar 

was. Van de dertien stukken waaruit Rubens Carleton een keuze bood, op 

28 april 1618, vermeldt hij er bij acht dat er ook een andere schilder, een 

medewerker of een onafhankelijke gespecialiseerde schilder, aan gewerkt 

had. Wanneer Carleton per kerende post, op 7 mei 1618, laat weten uit-

sluitend geïnteresseerd te zijn in de eigenhandige schilderijen, voelt Ru-

bens zich in zijn antwoord van 12 mei 1618 genoodzaakt te verzekeren dat 

die andere werken echt nauwelijks van zijn eigenhandige stukken te on-

derscheiden zijn, zo goed heeft hij ze geretoucheerd. Het enige verschil is 

dat ze minder kosten.14 Ook zonder dat Rubens het letterlijk zegt lijdt het 

geen twijfel wat daarvan de oorzaak is: het werk van zijn assistenten is 

goedkoper dan dat van de meester zelf. Een paar jaar later moet Rubens 

dat nogmaals duidelijk maken, wederom in een briefwisseling met Carle-

ton en diens agenten over een nieuwe ruil. In een brief van 26 januari 

1621 geeft Rubens aan dat een door hem geretoucheerde Leeuwenjacht 

                                                             
12 Miedema dl. I 1994, fol. 250r pp. 258-259 en dl. IV 1997, pp. 111-112; database bronnen, 
nr. 688. Zie verder hoofdstuk V over manufactuur. 
13 De Rubens-literatuur is zo uitgebreid, dat het onmogelijk is om op dit punt een volledig 
overzicht te geven, maar publicaties als Alpers 1971; Adler 1980; Balis 1993; Balis 1994; 
Vlieghe, Balis en Van de Velde 2000; en Vander Auwera en Van Sprang 2007 geven een 
uitstekend beeld van de wijze waarop zijn schilderijenproductie functioneerde. 
14 Rooses en Ruelens, dl. 2 1898, pp. 135-144 nr. CLXVI Rubens aan Carleton 28 april 1618 
en 149-160 nr. CLXVIII Rubens aan Carleton 12 mei 1618.  
Voor de volledige briefwisseling inclusief de brieven van Carletons agenten, zie Rooses en 
Ruelens, dl. 2 1898, pp. 119-122 en 130-194 nrs. CLX en CLXIV-CLXXXII; en een selectie uit 
alleen de brieven van Rubens d.d. 17 maart t/m 1 juni 1618 bij Saunders Magurn 1971 
(1955), pp. 59-68. 
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waar Carleton c.s. ontevreden mee zijn tenminste twee keer zo veel had 

gekost als hij het stuk wel helemaal zelf geschilderd had.15  

 Wanneer Joachim von Sandrart ruim vijftig jaar later Rubens' 

werkwijze bespreekt noemt hij niet primair de lagere prijs van het schil-

derij als de reden voor het inzetten van assistenten. Volgens Von Sandrart 

trok Rubens veel jonge schilders aan om de uitvoering van omvangrijke 

opdrachten zoals de plafondschilderingen van het Banqueting House in 

Londen te bespoedigen.16  Het omgekeerde is in Von Sandrarts ogen ook 

de moeite van het opmerken waard: de reden waarom er van Bartholo-

meus Spranger zo weinig werk te krijgen viel, aldus de Duitser, was juist 

dat hij er géén assistenten op nahield.17 Overigens pakt dat snellere wer-

ken niet altijd gunstig uit. Met het maken van zogenaamde dozijnwerken, 

of schilderijenmanufactuur als voorbeeld wijst Samuel van Hoogstraeten 

er op dat daar dikwijls een prijsdaling mee gepaard gaat. Om dan toch 

nog hetzelfde te kunnen verdienen is de schilder vervolgens genoodzaakt 

om harder te werken, en meer werk “af te schrobben”.18 Gerard de Laires-

se draait net als Von Sandrart de redenering om. Uit de omvang van Ra-

faëls oeuvre leidt De Lairesse af dat de Italiaanse meester "waarschyne-

lyk" door assistenten werd bijgestaan, "want" zoals aan het begin al aan-

gehaald  "het is onmogelyk dat zo veel werk door een Meester in zo een 

korte leeftyd alleen gemaakt zy, schoon hy vaardig in het schilderen 

was".19  

 Ook schilderbiograaf Arnold Houbraken benoemt tijdwinst als 

het directe nut van samenwerking. Wanneer er haast met het werk ge-

maakt moet worden,  schrijft Houbraken, zoekt Johannes Glauber hulp 

                                                             
15 Rooses & Ruelens dl. 2 1898, pp. 273-274 nr. CCIX Rubens aan Trumbull 26 januari 1621. 
Voor de volledige briefwisseling, inclusief de brieven van Carletons agenten, zie Rooses en 
Ruelens, dl. 2 1898, pp. 219-222, 224-226, 244-247, 259-266, 268-279 en 284-288 
nrs.CLXXXVIII-CXC, CXCII-CXCIV, CXCIX, CCV-CCIX, CCXI-CCXX en CCXXIII-CCXXV; 
en een selectie uit alleen de brieven van Rubens bij  Saunders Magurn 1971 (1955), pp. 76-
77.  
Overigens rekent Balis 1994, p. 102 en nt. 3, 51, 53 en 64 voor dat Rubens in werkelijkheid 
geen verschillende tarieven berekende voor geheel eigenhandige schilderijen en door 
hemzelf geretoucheerde atelierstukken, zie ook hoofdstuk II, p. 1o1 nt. 169. 
16 Von Sandrart 1675 dl. II boek 3, p. 291 via http://ta.sandrart.net/en/ (18 februari 2014), 
zie database bronnen, nr. 1234, zie ook hoofdstuk II, pp. 75-76. 
17 Sandrart 1675 dl. II boek 3, p. 280 via http://ta.sandrart.net/en/ (18 februari 2014), zie 
database bronnen, nr. 1248. 
18 Van Hoogstraeten 1678, pp. 240-241: “Noch is er een andere pest, die de konst zeer 
naedeelich is, dat is, dat sommige een verkorting des tijdts in de konst hebben willen 
zoeken. [...] Zelfs het maeken van dozijnwerken, met hulpe van jongens en vrouwen, heeft 
de meesters van de zelve niet alleen in de konst doen te rug gaen, maer, door den afslach, 
die de Schilderyen daer door in prijs verkreegen, zoo is hun beoogt voordeel ook in wind 
verdweenen; want hoe zy meerder werx konden afschrobben, hoe zy ook genootzaekt 
waren meerder te doen”.  
Voor arbeidsverdeling in verband met manufactuur, zie hoofdstuk V. 
19 Zie hiervoor, p. 17 nt. 1. 

http://ta.sandrart.net/en/
http://ta.sandrart.net/en/
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bij het beschilderen van de eetzaal op Soestdijk, en De Lairesse neemt 

"overkropt van werk" Philip Tideman aan om hem te assisteren bij het 

beschilderen van plafonds en muren.20 Dezelfde twee voorbeelden zijn 

vrijwel letterlijk door Jacob Campo Weyerman overgenomen, en Weyer-

man laat Rubens’ gewoonte om bij grote opdrachten met assistenten te 

werken eveneens de revue passeren.21 Weyerman kende de praktijk ook 

uit eigen ervaring, uit de tijd dat hij als specialist Godfried Knellers werk 

voorzag van "Bloemen, Fruiten, Oranjebomen, Vogels, Dieren, Heulplan-

ten en diergelyke Cieraden". Daarin was Weyerman niet de enige, hij 

noemt nog een tiental schilders die Knellers portretten van bijwerk, kle-

ding en draperieën voorzagen. "[V]eele handen maaken makkelyk werk", 

luidt zijn slotsom die aan duidelijkheid niets te wensen overlaat.22  

 Wat uit deze teksten naar voren komt is een gegeven zonder 

meer: werkverdeling is een manier om in kortere tijd meer schilderen. 

Dat neemt niet weg dat samenwerking soms afbraak kan doen aan de 

kwaliteit van het werk. In zijn Res Pictoriae, de aantekeningen die Arent 

van Buchell, of Buchelius, bijhield tussen 1583 en 1639, noteert de 

Utrechtse kunstliefhebber dat de inzet van ateliermedewerkers Jan van 

Scorels latere schilderijen niet ten goede was gekomen.23 Dat Gillis Coig-

net “zijn Ionghers Copien vercocht voor zijn werck, wanneer hy daer so 

wat aen gedaen hadde” geeft Van Mander aan als reden tot klagen.24 

Vergelijkbare kritiek was er in het begin van de achttiende eeuw ook voor 

de werkverdeling in Rubens’ atelier. De door de meester geretoucheerde 

schilderijen van medewerkers waren volgens de Franse academicus Roger 

de Piles een smet op zijn reputatie; inferieur niet alleen in uitvoering 

maar ook in dessin.25 

 

II. Scheiding tussen inventie en uitvoering  
Een bespreking van het debat waarin de passage van De Piles zijn plaats 

heeft, en dat aan het eind van de zeventiende eeuw in de Franse Académie 

woedde over de verdiensten van lijn – dessin – versus kleur voert hier 

veel te ver: het heeft verder geen betrekking op arbeidsverdeling. Ik haal 

het aan omdat het zijn wortels had in de opvattingen over het disegno die 

gaandeweg de late vijftiende – en zestiende eeuw werden uitgewerkt door 

                                                             
20Houbraken dl. III 1721, pp. 171-172 en 293; zie database bronnen, nrs.  1387 en 1388. 
21 Weyerman dl. I 1729, pp. 268, 282, 351; dl. II 1729, pp. 7-8; dl. III 1729, pp. 56-57, 202; 
dl. IV 1769, 236-237 ; database bronnen, nrs. 674, 677, 684, 1389, 1391, 1409 en 1433. 
22 Weyerman dl. II 1729, p. 128; dl. III 1729, pp. 72, 80-89, 283; en dl. IV 1769, pp. 314-315, 
435-436 en 471, zie database bronnen , nrs. 438, 773, 1398-1403, 1428, 1431-1432. Over 
Weyerman als medewerker van Kneller, zie T.J. Broos 1990, p. 10.   
23 Hoogewerff en Van Regteren Altena 1928, pp. 29-30. 
24 Van Mander 1604, fol. 262r; zie database bronnen, nr. 1454. 
25 De Piles 1715, pp. 385-386; zie database bronnen, nr. 1453. 
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verschillende Italiaanse theoretici zoals Giorgio Vasari.26 In het streven 

om de schilderkunst van een ambacht, een handwerk op te waarderen tot 

één van de artes liberales, behelst dit gedachtegoed simpel samengevat 

dat het disegno – het ontwerp, en als meest directe uitdrukking daarvan 

de ontwerptekening - de meest acute weergave van het creatieve idee van 

de kunstenaar, schilder, beeldhouwer of architect, de kern van zijn arbeid 

bevat. Met name bij Federico Zuccaro wordt dat idee, het ontwerp in de 

geest, losgekoppeld van het handwerk door de intellectuele kant van het 

werk van de schilder te benadrukken. 27 Hoewel die scheiding tussen ont-

werp en uitvoering pas in de tweede helft van de zestiende eeuw, bij Vas-

ari en vooral Zuccaro expliciet verwoord werd, is het plausibel dat derge-

lijke noties al langer leefden, en gelijke tred hielden met de ontwikkeling 

van arbeidsverdeling die schilders in Italië bij omvangrijke opdrachten en 

in drukbezette ateliers toepasten.28  

 Al is niet precies vast te stellen hoe of wanneer, met de invoer van 

de Italiaanse vormentaal in het Noorden zullen ook de ontwerpprocedu-

res en het daarbij behorende gedachtegoed meegelift zijn. Instrumenteel 

moeten de kartons zijn geweest die Rafaël in 1516 maakte voor een serie 

wandtapijten met de Handelingen van de Apostelen , die in de jaren 

daarna in Brussel naar zijn voorbeeld werden geweven.29 Het is inderdaad 

de werkplaatsorganisatie van Rafaël,  en in het verlengde daarvan die van 

zijn medewerker Giulio Romano, die in de kunsthistorische literatuur het 

meest wordt aangehaald als voorbeeld op het gebied van verdergaande 

werkverdeling voor schilders uit het Noorden. 30 

 De eerste Nederlander die in dit verband naar voren gehaald 

wordt is Jan van Scorel. Van de werkplaatsorganisatie die de schilder had 

opgezet na zijn terugkomst uit het zuiden, in 1524, is verondersteld dat hij 

de werkverdeling daar 'gelegitimeerd´ zou kunnen hebben door te verwij-

zen naar het belang van het ontwerp, het disegno, boven dat van de uit-

voering, het handwerk (afb. 2). Aan de basis van deze veronderstelling ligt 

Van Scorels verblijf in Italië. In Rome was Van Scorel Rafaël letterlijk 

opgevolgd als beheerder van de Pauselijke kunstcollecties, een functie die 

hij overigens maar kort vervulde. Van Scorel kan er uit de eerste hand 

kennis hebben gemaakt met Rafaëls werkwijze, diens voormalige assis-

tenten die naar zijn ontwerp de fresco's van de Stanze hadden uitgevoerd 

waren er nog steeds aan het werk. Daar kan Van Scorel ook vertrouwd 

zijn geraakt met de Italiaanse opvattingen over de scheiding tussen idee 

                                                             
26 Vasari 1568 (1993), p. 73; en Panofsky 1959 (1985), p. 29 e.v. 
27 Panofsky 1959 (1985), pp. 47-48 en 107 nt. 201 
28 Baxandall 1972 (1995), pp. 28-36; en Gilbert 1980 (1992), pp. 31-32 en 124-125. 
29 Balis 2000, pp. 131-136. 
30 Spear 1997, pp. 225-252. 
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en uitvoering.31 Expliciete uitspraken van Van Scorel zelf, of tijdgenoten 

die zijn ideeën over werkverdeling betreffen, zijn er echter niet. 

 Dat is wel het geval bij Lambert Lombard, van wie in 1565 de 

biografie Lamberti Lombardi apud Eburones pictoris celeberrimi Vita in 

Brugge verscheen. De auteur, Lombards zelfverklaarde 'discipel' Domeni-

cus Lampsonius, heeft van de tekst minder een levensbeschrijving van 

gemaakt dan een getuigenis van de theorieën die leefden in het humanis-

tische milieu waarin die Luikse schilder verkeerde.32 Theorieën die deels 

gebaseerd zijn op begrippen uit de rhetorica, deels ontleend zijn aan Itali-

aanse voorbeelden als Alberti en vooral Vasari - met wie zowel Lampso-

nius als Lombard contacten onderhielden - en anderen. Vrijwel alle in-

formatie die Lampsonius geeft is er op gericht om de status van schilder-

kunst naar de Artes Liberales te verhogen, als een wetenschap gebaseerd 

op een systeem van regels.33  

 Het past in die opzet dat de biograaf de tegenstelling flink aanzet 

tussen Lombards intellectuele arbeid als ontwerper van voorstellingen, en 

het handwerk van de schilder die als ambachtsman zijn brood moet ver-

dienen. Volgens Lampsonius maakte Lombard het liefst schetsen en mo-

nochrome schilderijen, zodat hij zich kon toeleggen op de inventie van 

motieven. Inventies die hij door anderen in prent liet brengen, maar die 

Lombard aldus zijn bewonderaar ook zonder problemen aan minder vin-

dingrijke kunstenaars, schilders, beeldhouwers en glazenmakers, be-

schikbaar stelde.34 Het zou te verwachten zijn dat het belang dat Lombard 

volgens Lampsonius' Vita aan het idee, het ontwerp toekende boven dat 

van de uitvoering, tot uitdrukking kwam in een vergaande werkverdeling 

binnen zijn schilderijenproductie. In het beperkte aantal schilderijen dat 

aan Lombard wordt toegeschreven, worden inderdaad meerdere handen 

onderscheiden. Aanzienlijk omvangrijker dan het geschilderde oeuvre is 

het bestand van tekeningen dat met de Luikse meester in verband wordt 

gebracht. De vier verschillende stappen waarin een inventie in tekeningen 

werd uitgewerkt, gekopieerd en aangepast, worden verklaard als toege-

                                                             
31 Faries 1972, pp. 3-9 m.n. 6-7, 190-191 doc. 55, 196-197 doc. 64-65, 206 doc. 79, 242-244 
doc. 19 e; Faries 1975, pp. 89-228; Van Asperen de Boer, Faries en Filedt Kok 1986, pp. 97-
101; zie database schilderijen, nrs. 868-870 en m.n. 1175; zie database bronnen, nrs. 687 en 
1249. 
32 Hubaux en Puraye 1949, pp. 53-77. Lampsonius, een letterkundige, was geen leerling van 
Lombard in de zin dat hij het ambacht van schilder vanaf de grond af aan leerde om 
daarmee zijn brood te kunnen verdienen. Zijn studie moet begrepen worden als een 
onderdeel van zijn algehele ontwikkeling, een teken dat in Luikse humanistische kringen de 
schilderkunst als één van de Artes Liberales werd beschouwd. 
33 Becker 1973, pp. 45-61. Voor Lampsonius' en Lombards contacten met Vasari, zie Frey 
dl. II 1923,  pp. 114-116 en 158-167; Hühn 1970 p. 15; en Denhaene 1990, pp. 24, 167, 191-197 
en 318-319. 
34 Hubaux en Puraye 1949, pp. 69, 72 en 75-76. 
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sneden op een gefaseerd werkproces en een complexe werkverdeling. Het 

beeld dat de tekeningen en schilderijen zo samen geven maken het aan-

nemelijk dat het onderscheid dat in theorie tussen ontwerp en uitvoering 

werd gemaakt ook in praktijk werd gebracht.35  

 Het streven naar een meer voorname status door schilders als 

Van Scorel en Lombard lijkt mooi aan te sluiten op de praktijk van alle-

dag, waar arbeidsverdeling werd toegepast uit praktische overwegingen. 

Maar na Lampsonius lijken de verheven ideeën over een scheiding tussen 

idee en uitvoering niet veel weerklank te hebben gevonden in de kunstli-

teratuur, althans niet daar waar ze daadwerkelijk in verband te brengen 

zijn met werkverdeling. Slechts een enkele keer wordt een voorbeeld uit 

de praktijk aangehaald.  en dan is eigenlijk het omgekeerde aan de hand. 

Niet de uitvoering van een inventie wordt uitbesteed, maar een schilder 

vraagt een ander om een inventie aan te leveren. Van Mander noemt Mi-

chiel Joncquoy die, omdat hij "geen inventie en hadde", bij het schilderen 

van een altaarstuk in de buurt van Rome hulp kreeg van Bartholomeus 

Spranger.36 Meer dan een eeuw later riep volgens Weyerman riep Andries 

de Wit, "als die zijn eygen zwakheyt kende", voor het ordonneren, dat wil 

zeggen het maken van een compositie, de assistentie in van Gerard Hoet. 

37   

 Een andere indicatie dat een schilder onderscheid maakte tussen 

inventie en uitvoering, zijn opschriften op schilderijen, al zijn die niet 

overdreven talrijk. Signaturen van het type ‘invenit et fecit’ geven aan dat 

een schilder zich bewust was van een scheiding tussen ontwerp en uitvoe-

ring, en waarschijnlijk bekend was met het Italiaanse gedachtegoed in 

combinatie met de praktijk van werkverdeling. Even goed is de precieze 

aard van de co-productie niet altijd helder. Het opschrift met datering op 

                                                             
35 In haar monografie over Lombard schrijft Denhaene 1990, pp. 117-138, 217-234 en 273 
de kunstenaar niet meer dan twintig werken toe, waarbij ze de acht panelen van een uiteen 
geraakt altaarstuk afzonderlijk telt. Tien van daarvan zijn volgens de auteur op grond van 
een zwakkere uitvoering, in meer of mindere mate door ateliermedewerkers geschilderd. 
Deze visie vormt eveneens de basis voor Denhaene e.a. 2006, passim m.n. pp. 138, 141-144 
en 211; hoewel er enkele schilderijen werden toegevoegd, en veel meer, gedetailleerder en 
materiaaltechnisch onderzoek naar de bekende schilderijen werd verricht.   
Uitgangspunt voor Denhaene's toeschrijvingen is het retabel in de St. Denis in Luik, een 
altaarstuk dat door Dacos 1992, pp. 103-116 aan Lambert Suavius wordt toebedeeld. De 
overeenkomsten in vormen en motieven die beiden daarbij als toeschrijvingscriteria 
gebruiken, zijn weinig betrouwbaar in het geval van een kunstenaar die zijn inventies ook 
anderen ter beschikking stelde, zoals Van Ruyven-Zeman 1992 in haar recensie, pp. 306-312 
m.n. 308 en al eerder Hühn 1970, p. 13 en Ceulemans 1981, pp. 295-306, p. 301 vaststellen. 
Over het gebruik van tekeningen in het atelier van Lombard, zie Oger 2006, pp. 113-118. 
Zie database schilderijen, nrs. 372, 489-493, 553, 956, 1015, 1121-1122, 1205 en 1389. 
36 Miedema dl. I 1994, fol. 270 v pp. 340-341; dl. IV 1997, p. 125 en dl. V 1998, p.95; zie 
database bronnen, nr. 1455. 
37Weyerman dl. III 1729, p. 91; zie database bronnen, nr. 1404. 
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de indrukwekkende Paleisarchitectuur met wandelaars: HANS VRE-

DEMAN VRIESE INV. / PAUL VREDEMAN FEC. 1596 benoemt Paul 

Vredeman de Vries als uitvoerder van het schilderwerk, Hans Vredeman 

de Vries als de inventor. Of Paul daarmee alleen maar wilde aangeven dat 

hij teruggreep op reeds bestaand werk van zijn vader, of dat die laatste 

metterdaad de compositie had gemaakt; het kan natuurlijk allebei (afb. 

3). 38  

 Schilders die er om bekend stonden dat ze er een werkplaatsor-

ganisatie op nahielden om werk aan over te laten, vonden het soms, in 

bijzondere gevallen nodig om te benadrukken dat dat juist niet was ge-

beurd. FF.IV.ET F.1556 luidt de inscriptie op de Sint Lucas schildert de 

Madonna die Frans Floris voor de schilderkamer van het Antwerpse Lu-

casgilde maakte (afb. 4). Niet alleen had hij de voorstelling bedacht: IV 

voor invenit, maar ook uitgevoerd: F. voor fecit.39 Klaarblijkelijk achtte 

Floris het hier van belang om aan te geven dat hij voor beide onderdelen 

van het werk verantwoordelijk was: het ontwerp én de uitvoering. Op een 

drieluik met de Calvarie uit 1554 maakte hij keurig onderscheid tussen de 

onderdelen die hij zelf uitvoerde, en wat hij aan zijn assistenten overliet: 

FF IV ET FAC 1554 voor het middenpaneel, en alleen FF IV voor de lui-

ken. Maar het opschrift biedt niet meer dan 'garantie tot de deur' zoals de 

uitdrukking luidt. Het waarborgde de koper geen uitsluitend door Floris 

zelf uitgevoerd werk. Schilderijen die tegenwoordig beoordeeld worden 

als werk van assistenten, voorzag Floris indertijd net zo makkelijk van een 

opschrift waarmee hij zichzelf als inventor en uitvoerder kwalificeerde: F 

F. inve. et pxt of FFF IV ET F. 40  

 In het algemeen is op tientallen schilderijen toegeschreven aan 

samenwerking een opschrift met één van de twee, fecit of invenit, terug te 

vinden. Refereert zo'n opschrift aan het Italiaanse gedachtegoed over 

scheiding tussen idee en uitvoering, of is het een tegemoetkoming aan de 

koper die bekend was met de gangbare werkplaatspraktijk? Beide verkla-

ringen liggen in elkaars verlengde. Als onderdeel van een handelsmerk, 

uit macht der gewoonte werden de Latijnse afkortingen gehanteerd. Het 

                                                             
38 Zie database schilderijen, nr. 598, de figuren werden toegevoegd door Dirck de Quade 
van Ravesteyn.  
39 Vandamme 1988, p. 139 nr. 114; en Filipczak 1987, p. 31. 
40 Van de Velde dl. I 1975, pp. 103 en 251-252, zie database schilderijen, respectievelijk nrs. 
1207; en 254 en 1204. 
Voor signaturen als kwaliteitsaanduiding, zie ook Van der Veen 2005, pp. 10-16; Tummers 
2009, pp. 102-104. Onderzoek naar het werk dat Gerrit van Honthorst voor de Oranjezaal 
uitvoerde wekt de suggestie dat deze schilder in zijn signaturen ook een indicatie van de 
kwaliteit van de uitvoering, eigenhandig of met hulp van zijn werkplaats, verwerkte. Een 
expliciet onderscheid tussen inventie en uitvoering zoals Floris aangeeft, betrok Van 
Honthorst echter niet in zijn formulering.    
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‘inv.’ van Hans von Aachen, bijvoorbeeld, gebruikte hij in combinatie met 

zijn monogram om zijn volledige werkplaatsproductie; eigen werk én dat 

van atelierassistenten, van een merk te voorzien. Dat Von Aachen dat 

toepaste in de zin die hier bedoeld wordt, is voorstelbaar. Aangenomen 

wordt dat Von Aachen werd opgeleid bij een schilder, niet bij naam be-

kend, die op zijn beurt was onderwezen door Frans Floris.41 'Francicus 

Pourbus Iv et Pieter 1577': het opschrift op de luiken van een 1577 geda-

teerd Sint Joristriptiek waarvan het middenpaneel in 1940 verloren ging, 

lijkt te verwijzen naar een werkverdeling waarbij vader en zoon een in-

ventie van die laatste uitvoerden. Kunsthistorici schrijven het overgeble-

ven werk echter uitsluitend aan zoon Frans toe (afb. 5). Vrijwel tegelijker-

tijd werkte de firma Pourbus ook nog aan een andere opdracht van bete-

kenis, een altaarstuk voor het gilde van de Brugse visverkopers. Hier geen 

opschrift dat naar een werkverdeling verwijst, maar in een clausule in het 

in 1567 gesloten en bewaarde contract voor het werk wordt wel gestipu-

leerd dat Pieter Pourbus  het werk eigenhandig moest afmaken, hooguit 

met hulp van zijn zoon.42 Of het nu de werkplaats van Pieter Pourbus in 

het bijzonder betrof, of die van schilders in het algemeen; het geeft aan 

dat opdrachtgevers bekend waren met de praktijk om het werk te verde-

len. Verwijzen opschriften als inv. of fec., zoals op het Sint Jorisaltaar 

naar de productie van een specifieke werkplaats, ze tonen toch ook aan 

dat schilders zich bewust waren van een verschil tussen inventie en uit-

voering.  

 Voor schilders zoals Lombard die ontwerpen aan collega’s en 

ambachtslieden in verwante disciplines leverden is de benaming peintre-

inventeur gemunt. Tussen kunstenaars zo uiteenlopend in tijd als Barent 

van Orley, Pieter Coecke van Aelst, Pieter Pourbus en Theodoor van 

Thulden die ontwerpen leverden voor tapijten en glasramen, valt een 

figuur als Jan van Rome op. Tussen 1498 en 1521 in Brussel als schilder 

actief, lijkt deze meester zich uitsluitend te hebben toegelegd op het ma-

ken van inventies voor ambachtslieden uit andere disciplines. Uit diverse 

bronnen is bekend dat hij ontwerpen voor beeldhouwwerk, wandtapijten, 

zegels en glasramen leverde; schilderijen van zijn hand zijn niet overgele-

verd. Over het leven van Jan van Rome is nauwelijks iets bekend, en over 

zijn ideeën over deze manier van werken valt slechts te gissen.43  

 De wijze waarop er in de ateliers van Jan van Scorel en Lambert 

Lombard met werkverdeling werd omgegaan moet een grote uitstraling 

                                                             
41 DaCosta Kaufmann in Fusenig 2010, pp. 33-41, m.n. 39.  
42 Helmus 2010, pp. 108, 120-122 ; zie database schilderijen, nrs. 947 en 950. 
43 Dhanens 1945/1948, pp. 41-146; Balis 2000, pp. 131-136. 



29 
 

hebben gehad.44 Zowel Van Scorel als Lombard waren verantwoordelijk 

voor de vorming van een heel contingent schilders, waaronder Maerten 

van Heemskerck, Anthonie Mor en Frans Floris. Van hen leidde vooral 

die laatste op zijn beurt ook weer veel schilders op. Leerlingen in de zin 

van ‘beginnelingen’ waren deze schilders niet maar gezellen; volleerde 

schilders die in de werkplaats van een beroemde meester hun vaardighe-

den verder wilden ontwikkelen.45 De ervaring die deze 'discipelen' - in de 

woorden van Van Mander -  bij Van Scorel, Lombard en Floris op deden, 

moet hebben ingestaan voor een verdere verspreiding van de Italiaanse 

geïnspireerde ideeën en werkwijzen.  

 

III. Samenwerking als opleiding  
Frans Floris, een voormalig gezel van Lambert Lombard, was één van de 

meest invloedrijke schilders van de Zuidelijke Nederlanden van de tweede 

helft van de zestiende eeuw. Gedurende zijn drie decennia omspannende 

loopbaan tot aan zijn dood in 1570 zou hij circa honderdentwintig gezel-

len in dienst hebben gehad, altijd zo'n vijf of zes tegelijk. Hun bijdrage 

aan de output van Floris werkplaats moet aanzienlijk zijn geweest. 46  

Maar het voordeel was niet uitsluitend aan Floris’ kant, zijn 'discipelen' 

hadden zelf ook veel profijt van de samenwerking. Eén van Floris’ voor-

malige gezellen, Frans Menton, verklaarde aan Van Mander waarom 

Frans Floris, in tegenstelling tot de meeste schilders van naam en faam 

zoveel goede leerlingen had opgeleid: 

 

"Ick [= Van Mander] heb wel woorden gehadt met Frans 

Menton van Alckmaer / zijn [= Floris] Discipel / hoe dat 

sulcx mocht bycomen / en dat de beste Meesters nu soo 

heel weynigh goede Discipelen voort brachten: dan hy 

antwoorde my / dat de groote wercken / die Floris veel 

onder handen hadde / daer van oorsaeck waren waer 

aen Frans den Gesellen stelde te dootverwen: als hy hun 

wat cryt gheteyckent hadde zijn meeninghe / lietse 

                                                             
44 Er zijn andere schilders te bedenken in wier werkplaats werkverdeling werd toegepast, én 
waarvan aannemelijk is dat ze er vergelijkbare ideeën naar Italiaans model op nahielden. 
Een voorbeeld is Pieter Coecke van Aelst wiens vriend, de humanist Pieter Grapheus, 
Gauricus’ traktaat over de beeldhouwkunst uit het Italiaans vertaalde. Die tekst behelst 
onder meer dat het idee, vertaald in tekening, centraal staat; zie Marlier 1966, p. 16. Omdat 
bij Coecke andere tekstbronnen met directe betrekking op het schilderen verder ontbreken, 
is dat buiten beschouwing gelaten.  
45 Zie hoofdstuk II, m.n. p. 58 nt. 35.  
46 Van De Velde dl. I 1975, pp. 99-106; Miedema 1989, p. 271; Miedema dl. I 1994, fol. 
238v-243v pp. 212-233 en dl. IV 1997, pp. 41-49; database schilderijen, nrs. 253-254, 579, 
1204-1208, zie ook hierna hoofdstuk II, p. 76. 
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varen / segghende: brenght daer te pas sulcke en sulcke 

tronien: want hy daer een goet deel op Penneelen altijt 

by hem hadde. Hier door creghen sy stoutheyt en 

handelinghe datse oock bestonden doecken op te staen / 

en self alsoo yet t'ordineren en schilderen uyt den gheest. 

Oock quamen by hem meest al de beste gheesten / die 

alree by anderen langhe gheleert / aen de Const geweest 

hadden / en wel gheoeffent waren."47  

 

Uit de woorden die Van Mander Menton in de mond legt komt in de eer-

ste plaats naar voren dat Floris’ gezellen niet de minsten waren maar de 

meest getalenteerde jonge schilders die al goed in het vak ingevoerd wa-

ren. Het feit dat Floris ze met een grote mate van zelfstandigheid liet 

meewerken aan de grote schilderstukken die hij onder handen had, wordt 

door Van Mander en Menton aangemerkt als bijzonder leerzaam . Zo 

kreeg een jonge schilder "stoutheyt en handelinghe", oftewel de moed en 

ervaring om zelf schilderijen op te zetten. Floris’ ‘lesmethode’ was niet 

uniek, Van Mander brengt het  vaker naar voren. Volgens hem was Jan 

van der Straet zo’n "uytnemend veerdigh Meester" geworden omdat hij 

Vasari bij verschillende opdrachten als medewerker terzijde had ge-

staan.48 Dat in beide gevallen het educatieve aspect van de samenwerking 

gepaard gaat een werkverdeling waarbij het idee, of de inventie (gedeelte-

lijk) gescheiden is van de uitvoering wordt voor Floris expliciet vermeld 

en is bij Vasari alleszins aannemelijk. 

 Commercieel voordeel voor de meester, een werkverdeling vol-

gens het onderscheid tussen  inventie en uitvoering en onderricht voor 

gezellen; alle drie de aspecten van samenwerking die tot nog zijn bespro-

ken worden bijna driekwart eeuw later door Joachim von Sandrart expli-

ciet met elkaar in verband gebracht in een passage over de werkwijze van 

Rubens. Nadat hij zelf eerst een schets had gemaakt van wat hem voor 

ogen stond, liet Rubens die inventie door zijn gezellen op ware grootte 

schilderen. Tot slot voerde hij zelf de voornaamste onderdelen uit en re-

toucheerde hij hun werk zelf nog weer.  En dan komt het:  

 

"womit er sich selbst grossen Vortheil, der Jugend aber 

einen unvergleichlichen Nutzen geschaft, dann sie 

                                                             
47 Miedema dl. I 1994, fol. 242r-v pp. 226-229 en dl. IV 1997, pp. 41-42: een aantal van die 
tronies, die een duidelijke overeenkomst vertonen met sommige van de hoofden in Floris' 
grotere schilderijen, is overgeleverd; zie daarover Van De Velde 1975,  pp. 100 en 104.  
48 Miedema dl. I 1994, fol. 267v  pp. 328-329 en dl. V 1998, p. 70. De relatie tussen Jan van 
der Straat en Vasari zou minder éénduidig zijn geweest dan hier uit Van Manders tekst naar 
voren komt, zie: Miedema dl. V 1998, p. 70. 
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dardurch in allen Theilen der Kunst treflich abgerichtet 

und die Stadt Antorf durch seinen Fleiss eine ungemeine 

Kunstschule wurde, worinnen die Lernende zu 

merklicher Perfection gestiegen."49  

 

Uit de manier waarop Von Sandrart het formuleert is af te leiden dat het 

educatieve aspect van samenwerking een nevenverschijnsel is van het 

profijt van samenwerking, wat hij als eerste aangeeft.  

 Geen onbelangrijk nevenverschijnsel, niettemin. Zowel Van Man-

der als Von Sandrart zijn zeer te spreken over het leermeesterschap van 

respectievelijk Floris en Rubens, en de kwaliteiten van de schilders die zij 

hadden opgeleid. Dat schilders als Abraham Bloemaert en Gerrit van 

Honthorst zich onder meer toelegden op het opleiden van leerlingen, is al 

eerder in de kunsthistorische literatuur geopperd, echter zonder een ver-

band te leggen naar samenwerking. 50 

 

IV. Samenwerking als meerwaarde   
De co-producties die in gedrukte maar ook in documentaire bronnen de 

meeste aandacht krijgen zijn echter niet de functionele, maar juist de 

bijzondere. De samenwerking van gewaardeerde meesters kon een meer-

waarde aan het schilderij verlenen, en maakte het in sommige gevallen tot 

een curiosum.  

 Te dateren tussen 1520 en 1524 is het vroegst overgeleverde 

schilderij dat van meet af aan als een herkenbare co-productie was be-

doeld De verzoeking van de H. Antonius door Joachim Patinir en Quin-

ten Massijs (hoofdstuk VI, afb. 1).51 Hoewel arbeidsverdeling uit commer-

ciële overwegingen dagelijkse praktijk was en bleef, blijft De Verzoeking 

van de heilige Antonius tientallen jaren een unicum, een verschijnsel dat 

geen navolging vindt.  

 De eerste keer dat een enigszins vergelijkbaar schilderij in een 

tekstbron opduikt, is zo'n vijftig jaar later. Zoals Karel van Mander het 

                                                             
49 Von Sandrart 1675 dl. II boek 3,  p. 292, via http://ta.sandrart.net/en/ (16 april 2014), 
zie database bronnen, nr. 1457. Dat Rembrandt zich had toegelegd op het opleiden van 
leerlingen, en daar veel geld aan verdiende is eveneens te vinden bij Von Sandrart 1675 dl. II 
boek 3, p. 326, via http://ta.sandrart.net/en/ (3 mei 2015). Maar Rembrandts leerlingen 
lijken zich eerder te hebben beziggehouden met het maken van kopieën en varianten op het 
werk van de meester om hem zo van extra inkomsten te voorzien, dan dat zij een aandeel 
leverden in zijn eigenhandige produktie, zie Van de Wetering 2011, pp. 311-321, de inleiding, 
p. 7 nt. 16  en de epiloog. 
50 Roethlisberger en Bok 1993, pp. 572-575; Bok 1994, pp. 44, 108 en 184-186  merkt het 
opleiden van schilders aan als een specialisme maar omwille van de duidelijkheid wil ik die 
term in dit verband vermijden; zie ook Judson en Ekkart 1999, pp. 42-43. Zie ook hierna, 
hoofdstuk II, pp. 75-81. 
51 Zie database schilderijen, nr. 287. 

http://ta.sandrart.net/en/
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beschrijft heeft het stuk het karakter van een curiosum dat voor veel hila-

riteit zorgde. Waarschijnlijk een grote trompe-l'oeil schildering was Hans 

Vredeman de Vries was ter plekke bij een Brusselse notabele bezig met 

een perspectiefschildering. Net toen Vredeman de Vries even weg was, 

kwam Pieter Brueghel langs om een kijkje te nemen. In een opwelling 

schilderde hij in Vredeman de Vries' werk met de onbeheerd achtergela-

ten materialen in een deuropening een boer in een smerig hemd,  "vast 

doende met en boerinne".  Vredeman de Vries' opdrachtgever was zo ver-

guld met deze impromptu-samenwerking, dat hij het stuk voor geen goud 

wilde verkopen.52  

 Uit ongeveer dezelfde tijd stammen de eerst overgeleverde exem-

plaren van gedateerde schilderijen met een dubbele signatuur. Tot 1600 

zijn dat er minder dan een handjevol.53 De vroegst bekende is een kasteel 

omringd door water van Jacob Grimmer en met figuren van Gillis 

Mostaert. Het paneel is door beiden gesigneerd, en gedateerd 1583 

(hoofdstuk III, afb. 2).54 Het geeft aan dat dergelijke samenwerkingen 

niet langer een rariteit waren, maar een aangelegenheid die de moeite 

waard was om aan de beschouwer kenbaar te maken.  

 De waardering van een opdrachtgever, in dit geval keizer en 

kunstliefhebber Rudolf II, moet een belangrijke factor geweest zijn bij de 

totstandkoming van het 1598 gedateerde drieluik met De verkondiging 

aan Maria, waarvan alleen de luiken bewaard zijn. De binnenzijde van de 

linkervleugel werd door Bartholomeus Spranger geschilderd, de binnen-

zijde van de rechter door Joseph Heintz I. Het perspectief op de buiten-

zijde van de luiken is van de hand van Hans Vredeman de Vries, en de 

figuren werden toegevoegd door Hans von Aachen, die ook het verdwe-

nen middenpaneel zou hebben geschilderd (afb. 6). Van Mander laat met 

enige nadruk weten dat deze co-productie van schilders wier werk hij 

afzonderlijk al op prijs stelde, 'wonderwel' bij Rudolf II in de smaak viel.55 

Natuurlijk past Van Manders commentaar bij zijn streven om de schil-

derkunst meer status te verlenen, maar daar is de kwestie niet mee afge-

daan. Het is het publiek, en wel een publiek van liefhebbers en verzame-

                                                             
52 Zie database bronnen, nr. 1458; Richardson 2007, pp. 189-192 wijst op de 
tegenstrijdigheden in de anecdote, met name het probleem van de datering. Van Mander 
plaatst die in de jaren '70 van de zestiende eeuw, maar Pieter Brueghel was al in 1569 
overleden. Het is echter goed mogelijk dat Van Mander zich vergist, en de gebeurtenis in het 
decennium daarvoor plaatsvond, temeer daar beide schilders elkaar kenden. Of het 
schilderij er één was van een zomerhuis, of in een zomerhuis is uit Van Manders 
omschrijving niet duidelijk. Over het samenwerkingscircuit waar Mostaert en Grimmer deel 
van uitmaakten, zie Howarth 2012, pp. 145-158. 
53 Zie hierna, hoofdstuk III, p. 107. 
54 Database schilderijen, nr. 1032 is het vroegst gedateerde en door beide medewerkers 
gesigneerde schilderij dat ik ben tegengekomen. Zie ook de nrs. 598, 602 en 1139.  
55 Zie database schilderijen, nr. 602.  
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laars, dat meer naar voren komt als een gewichtig element wanneer het 

om dit soort schilderijen gaat. 

 Rond deze tijd, vanaf het eerste decennium van de zeventiende 

eeuw duiken samenwerkingsverbanden, dat wil zeggen toeschrijvingen 

aan twee of meer bij naam genoemde schilders op in documentaire bron-

nen, met name in boedelinventarissen. Omdat inventarissen primair be-

doeld zijn om bezit te registreren, kan er vanuit worden gegaan dat het-

geen er genoteerd wordt bij een item niet alleen de herkenbaarheid aan-

gaat, maar ook iets zegt over de waarde of aan die waarde bijdraagt. 56 Uit 

de meer uitgebreide beschrijvingen van schilderijen gemaakt in samen-

werking  in gedrukte bronnen van zo'n honderd jaar later komt nog beter 

naar voren dat dergelijk werk als speciale verzamelaarsstukken werd be-

schouwd. In retrospect bevestigen deze teksten ook datgene wat er uit de 

boedelinventarissen al op te maken valt, namelijk dat schilderijen ge-

maakt door twee of meer schilders vanaf het begin van de zeventiende 

eeuw juist om die eigenschap gewaardeerd werden. De vroegste schilde-

rijen die in de latere teksten nadrukkelijk en lovend als een co-productie 

beschreven worden, stammen namelijk uit het begin van de 17de eeuw.  

 Niets dan lof heeft Arnold Houbraken voor drie schilderijen van 

Peter Paul Rubens en Jan Brueghel d.O. uit het tweede decennium van de 

zeventiende eeuw. Over een Vertumnus en Pomona met als pendant een 

Slapend Vrouwtje en een sater van Jan Brueghel d.O. met figuren van 

Pieter Paul Rubens, verkocht voor de verbluffende bedragen van respec-

tievelijk 2825 en 1875 gulden, bericht hij dat "ik en alle konstminnaars 

uuren lang, zonder ons te konnen verzadigen, met verwonderinge op 

stonden te kyken;". De kwaliteit van deze stukken werd zelfs nog over-

troffen door die van het Aardse Paradijs van dezelfde schilders, waar 

Houbrakens woordkeuze aangeeft dat beiden het beste van hun - zeer 

verscheiden - kunnen hadden laten zien (hoofdstuk VI, afb. 2).57 Bij een 

ander als bijzonder fraai beoordeeld werk, De roeping van Mattheus, 

verbaast Houbraken zich er over dat Nicolaes Berchem, die zelf toch veel-

zijdig genoeg was, zich voor de dieren liet assisteren door Jan Baptist 

Weenix (afb. 7).58 Bij een Portret van Willem III in een cartouche om-

ringd door bloemen en vruchten, lag de meerwaarde minder in de sa-

                                                             
56 Toeschrijvingen van schilderijen aan twee of meer schilders in Nederlandse 
documentaire bronnen komen voor vanaf het eerste decennium van de zeventiende eeuw, 
waarbij de eerst gedateerde vermelding die ik ben tegengekomen er één is uit 1607, uit een 
lijst van in Amsterdam geveilde schilderijen: "Mostert en Marten van Cleeff een stuck van ... 
1 maart 1607 ... f. 82,--", zie database bronnen, nr. 318. 
57 Houbraken dl. I 1718, p. 68; database schilderijen, nr. 6 en database bronnen, nr. 1441. 
De samenwerking van Rubens en Brueghel aan het Aardse Paradijs is het onderwerp van 
hoofdstuk VI. 
58 Houbraken dl. II 1719, p. 89; zie database schilderijen, nr. 284. 
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menwerking dan in de mogelijkheid om een voorstelling naar keuze toe te 

kunnen voegen.  Houbraken noemt het werk van  stillevenschilder Jan 

Davidsz. de Heem 'uitmuntend'. Tweeduizend gulden had Jan van der 

Meer, die vermoedelijk zelf degene was die het portret toevoegde, er voor 

over om het werk aan prins Willem III ten geschenke te kunnen geven 

(afb. 8).59 

 Als altijd gaat Jacob Campo Weyerman voor de overtreffende 

trap. De Vertumnus en Pomona en het Aardse Paradijs van Rubens en 

Brueghel beschrijft hij nog uitvoeriger, en nog lovender, waarbij hij Hou-

braken nog wel keurig als bron vermeldt.60 Over een werk van Rubens en 

Frans Snijders, de dier- en stillevenschilder schrijft hij dat het "Konststuk 

voor een Konstjuweel staat geboekt by alle Konstkenners." terwijl een 

bloemstuk van Jan Philips van Thielen met naakten van Van Poelenburch 

het "één van de alderbeste" heet, "dat ooit bekent was by de Schilders".61 

Het is interessant is dat Weyerman niet alleen het publiek, dat wil zeggen 

het publiek van liefhebbers en verzamelaars naar voren haalt, maar ook 

collega-schilders. Klaarblijkelijk waren vakgenoten bij uitstek degenen 

die de verdiensten van een samenwerking naar waarde wisten te schatten. 

 Al eerder dan specifieke schilderijen werden samenwerkingsver-

banden van bepaalde schilders aangehaald om te prijzen, al is dat ter-

loops. Van Mander die zelf ook figuren zou hebben geschilderd voor vader 

en zoon Van Coninxloo, vindt bijvoorbeeld dat de figuren van Marten van 

Cleve de landschappen Gillis van Coninxloo II en andere landschapschil-

ders 'versierden'. Dergelijke schilderijen zijn, aldus Van Mander, veel bij 

liefhebbers te zien.62 Van de samenwerkingsverbanden die Van Mander 

opvoert, is het één van de weinige waar uit zijn woordkeus expliciet naar 

voren komt dat de resulterende schilderijen erbij gebaat waren. 

 Bij Houbraken, en in zijn kielzog Weyerman zijn dergelijke voor-

beelden talrijker. Daarbij maken beide auteurs veelvuldig gebruik van het 

obligate 'sieren' om de betreffende samenwerking te typeren. Sieren de-

den - of sieraden waren - volgens Houbraken de figuren die Jan Brueghel 

d.O. aan de landschappen van Joos de Momper d.J. toevoegde; diegenen 

die Esaias van de Velde voor andere meesters schilderde; en diegenen die 

Adriaen van de Velde maakte in het werk van Frederik de Moucheron.63 

                                                             
59 Houbraken dl. I 1718, pp. 165-166; database schilderijen, nr. 295. 
60 Weyerman dl. I 1729, pp. 346-348, zie database schilderijen, nr. 6 en database bronnen, 
nr. 681. 
61 Weyerman resp. dl. I 1729, p. 351 en dl. II 1729, p. 152, zie database bronnen, nrs. 684 en 
775. 
62 Van Mander 1603-1604/1616-1618, zie: Miedema dl. I 1994, fol. 230v pp. 180-181; zie 
database schilderijen, nrs. 427 en 859; en database bronnen, nrs. 467 en 468. 
63 Houbraken dl. I 1718 pp. 69; 216; en dl. II 1719, p. 257; zie database bronnen, nrs. 1444, 
1460 en 1461.  
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Alternatieven voor 'sieren' zijn er ook, in verschillende vormen. Frans 

Francken voorzag het werk van Tobias Verhaecht van "aardige" figuren; 

Jan Brueghel d.O. schilderde "uitvoerige en konstige"  landschappen voor 

de figuren van Hendrick van Balen, die bovendien "zoo rond, kragtig en 

uitvoerlyk geschildert [waren], dat ze schenen buiten 't Tafereel uit te 

steken"; de stukken waarin Rubens en Snijders elkaar terzijde stonden 

waren "wel de geagtste"; Jan Wildens' landschapsachtergronden verleen-

den Rubens' werk meer kracht en leven; en de stoffage die Adriaen van de 

Velde voor Jan van der Heyden en Frederik de Moucheron schilderde 

zette hun werk  "luister" bij.64 De laatste drie vinden herhaling bij Wey-

erman. Dat het 'luister bijzetten' met stoffage door Van de Velde bij deze 

auteur vervangen is door 'sieren' geeft wel aan dat de woordkeus om een 

samenwerkingsverband te prijzen uitwisselbaar is.65  

 Om het extra interessant te maken voor liefhebbers en verzame-

laars zou het een logische ontwikkeling zijn dat er op den duur schilderij-

en gemaakt zouden worden door meer dan twee schilders. Aan het begin 

van de inleiding werd al verwezen naar een eerste voorbeeld: de in de 

achttiende eeuw verloren gegane Vijf Zintuigen van Rubens, Jan Brueg-

hel de Oudere en nog eens een tiental vooraanstaande Antwerpse schil-

ders. De uitzonderlijke status van dergelijk werk is af te leiden uit de aan-

leiding voor het maken van deze co-productie. De Magistraat van Ant-

werpen had er in 1618 de vorstelijke som van 2200 gulden voor over om 

er het misnoegen van de landsvoogden Albrecht en Isabella mee af te 

wenden, nadat de verzamelaar Cornelis van der Geest drie jaar eerder had 

geweigerd om hen een Madonna van Quinten Massijs te verkopen.66 Een 

uitzonderlijke troef om hooggeplaatste collectioneurs tevreden te houden, 

zo is de Antwerpse multi-samenwerking te classificeren.67  

 De bijzondere waarde die de deelname van twee of meer schilders 

kon vertegenwoordigen, blijkt eveneens uit de inventaris waarin Willem 

Vincent, baron van Wyttenhorst tussen 1651 en 1659 bijhield welke schil-

derijen hij bezat, aankocht of ruilde. Wyttenhorsts verzameling bestond 

voornamelijk uit werken van contemporaine Utrechtse schilders waarmee 

hij persoonlijk contact onderhield. Wanneer een schilderij door meer 

handen was gemaakt, en Van Wyttenhorst bezat er verschillende, noteer-

                                                             
64 Houbraken dl. I 1718 pp. 37, 65, 66 en 172 en dl. III 1721, p. 71; zie database bronnen, 
nrs.  1439-1440, 1442-1443 en 1448.  
65 Weyerman dl. I 1729, p. 349, dl. II 1729, pp. 7-8; 392; zie database bronnen, nrs. 674, 
683 en 1026.  
66 Zie de inleiding, p. 1; en hoofdstuk VI, p. 169 m.n. nt. 15 en database schilderijen, nrs. 46 
en 296; en database bronnen, nr. 338. 
67 Voor het  intellectuele discours dat schilderijen als deze voor ontwikkelde verzamelaars 
interessant maakte, zie Honig 1995, pp. 265-284 en Honig 2004, pp. 271-302. 
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de de kenner dat nauwgezet.68 Het meest opmerkelijke is een portret van 

Van Wyttenhorst zelf (afb. 9), volgens zijn aantekeningen gemaakt door 

vier schilders:  

 

"No. 51. mijn eigen selfs gedaen door Duyck en 

Poelenburch en van Bartholomeus van der Helst voort 

opgemaeckt ende het lantscap dat in het versciet staet 

gemaeckt deur Jan Both heb daer aen Jan Duyck betaelt 

sestig g. sonder de lyst. - 60 g. (gecogt int iaer 1644/ is 

op Gansoyen)"69 

 

Over het aandeel van Jan Both laat de omschrijving geen twijfel: dat moet 

het uitzicht vanuit het raam zijn. Als specialist in genretafereeltjes met 

soldaten schilderde Duck mogelijk het harnas. Het is aan te nemen dat 

het portret door Bartholomeus van der Helst werd uitgewerkt. Maar wat 

er dan overblijft voor Van Poelenburch op het niet meer dan 45 bij 35 cm. 

beslaande paneel? Gezien zijn nauwe betrekkingen met de verzamelaar, 

van wie hij de beeltenis meermalen schilderde, trad Van Poelenburch 

misschien op als coördinator van de samenwerking om de wensen Van 

Wyttenhorst aangaande zijn exclusieve portret te verwezenlijken, en 

schilderde hij daarvoor een eerste opzet.70 

 Één van de oorzaken dat schilderijen als de Vijf Zintuigen, of het 

portret van Willem Vincent van Wyttenhorst toch een zeldzaamheid ble-

ven, moet de hoeveelheid organisatie geweest zijn die nodig was om ze te 

maken. Hoe die organisatie mis kon gaan, is goed te volgen in het geval 

van de 'Kunstkamer voor Jan van Bavegom'. Zogenaamde 'kunstka-

mers', voorstellingen waar in een al dan niet naar de werkelijkheid ge-

schilderd vertrek tientallen schilderijen en andere kunstvoorwerpen zijn 

uitgestald, is een type schilderij dat bij uitstek aantrekkelijk was voor 

verzamelaars, helemaal wanneer de verschillende onderdelen van het 

werk, architectuur, figuren, kunstobjecten, schilderijen enzovoorts uitge-

voerd werden door verschillende, en bekende schilders. Het is een exclu-

sief subgenre, dat in het begin van de zeventiende eeuw werd ontwikkeld 

                                                             
68 De Jonge 1932, pp. 120-134; Boers-Goosens 2004, pp. 181-198; zie database schilderijen, 
nrs. 105, 1065, 1372-1373; en database bronnen, nrs. 1191-1196, en 1462-1463. 
69 De Jonge 1932, pp. 122-123; Boers-Goosens 2004, pp. 190, 199, 224 en 232; zie database 
schilderijen, nr. 714 en database bronnen, nr. 460. Overwegend lijkt zonder discussie te 
worden aangenomen dat Duyck staat voor Jacob Duck, en Jan zou dan zijn broer zijn. De 
Jonge 1932, pp. 123-124 gaat er echter vanuit dat de portretschilder Cornelis Duyck uit 
Utrecht bedoeld wordt.  
70 Er zijn nog enkele bronnen waaruit naar voren komt dat Van Poelenburch slechts een 
fase van de lagenopbouw van een schilderij uitvoerde, of dat nu de eerste aanleg of juist de 
laatste fase van het retoucheren was, zie database bronnen, nrs. 1191-1193 en 1385. 
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in Antwerpen, en wanneer het op co-producties aankomt het terrein van 

schildercoryfeeën als Rubens, Jan Brueghel d.O en Frans Francken.  

 Het zijn maar enkele tientallen kunstkamerschilderijen waarvan 

wordt aangenomen, op meer of minder goede gronden, dat ze gemaakt 

werden door twee of meer schilders (afb. 10).71 Van Bavegoms Kunstka-

mer lijkt daar niet bij te zijn. De voltooiing van die kunstkamer die de 

Brusselse advocaat, raadsheer bij het hof van Brabant door het Antwerpse 

Sint Lucasgilde beloofd als vergoeding voor zijn bemoeienis in een sle-

pend conflict, liet meer dan een decennium op zich wachten. Volgens de 

eerste van een reeks van zesentwintig bewaard gebleven brieven van Van 

Bavegom, gedateerd in 1674, had hij een overeenkomst gesloten met Am-

brosius Brueghel en Gonzales Coques als dekens van het gilde. Dat zou de 

aanvang van het werk tussen 1664 en 1671 plaatsen, de jaren dat zowel 

Coques en Brueghel deken waren. Uit dezelfde brief blijkt dat de architec-

tuurschilder Wilhelm Schubert van Ehrenberg zijn aandeel al enige tijd 

voltooid had: een interieur waarvan het de bedoeling was dat anderen de 

schilderijen zouden toevoegen, en tenslotte Gonzales Coques de figuren. 

Hoewel het werk weliswaar al "over eenige Jaeren is begonst sonder vol-

trocken te worden, is noch vele Jaeren soude connen aenloopen, omdat 

diversche Mrs Daarinne souden moeten schilderen", schrijft Van Bave-

gom. Zes jaar later, in 1680 wanneer het conflict in het voordeel van de 

Antwerpse schilders is beslecht, krijgt Coques 1500 gulden van het gilde 

betaald, onder meer voor het "volmaecken van zyne hant" van de kunst-

kamer. Maar na een jaar blijkt het schilderij zich nog weer in het atelier 

van een eindeloos treuzelende Hendrick van Minderhout te bevinden, 

aldus een steeds bozere Van Bavegom. Nog eens een jaar later is het weer 

terug bij Coques, die het in zijn testament vermeldt. Uiteindelijk maakt 

Van Bavegom zijn dreigement om tot juridische stappen over te gaan, al 

in de eerste brief geuit, waar en weet hij het via een gerechtelijk bevel 

eindelijk, in 1683 te bemachtigen.72  

 Als één ding duidelijk wordt uit het geval Van Bavegom is dat het 

niet het werk op zich is wat een samenwerking van zoveel schilders zo 

                                                             
71 Zie database schilderijen, nrs. 45-46, 62, 68, 278-282, 296, 384-385, 507-514 en 1179 en 
database bronnen, nr. 53. 
72 Twee schilderijen zijn naar voren gebracht als kandidaten voor de Kunstkamer, 
geschilderd voor Jan van Bavegom, die uit de Royal Collection en die uit het Mauritshuis, 
database schilderijen, resp. de nrs. 68 en 62; Van Suchtelen en Van Beneden 2009, pp. 101-
102 sluiten beiden uit op grond van de op het schilderij aangebrachte dateringen. Op het 
schilderij van het Mauritshuis is één schilderij van het jaartal 1706 voorzien; het schilderij 
uit de Royal Collection dateert getuige het jaartal 165[9 of 4] van vóór Coques' eerste termijn 
als deken. Van een derde schilderij, dat uit de Bayerische Staatsgemäldesammlungen, data-
base schilderijen, nr. 514 met het blazoen van het Sint Lucasgilde op de schoorsteenmantel 
laat de herkomstgeschiedenis zich niet in overeenstemming brengen met de laatst bekende 
verblijfplaats van Van Bavegoms kunstkamer. 
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ingewikkeld en tijdrovend maakt. Want hoe lang kun je er helemaal mee 

bezig zijn om een miniatuurschilderijtje in een groter geheel in te voegen? 

Het moet de logistiek, het heen-en-weer brengen van een schilderij naar 

verschillende ateliers, en de menselijke factor bij het uitvoeren de organi-

satie zijn geweest die het werk vertraagde. En hoe meer schilders er bij 

betrokken waren, hoe ingewikkelder dat werd.  

  

V. Samenwerking van specialisten 
Wat opvalt is dat het in vrijwel alle gevallen van prestige-samenwerking 

gaat om samenwerking van gespecialiseerde schilders, specialisten die 

zich niet alleen hadden toegelegd op één of een paar verwante onderdelen 

van de schilderkunst maar daar ook nog in uitblonken. Een opsomming 

van álle samenwerkingen van specialisten die bijvoorbeeld Houbraken en 

Weyerman noemen, in plaats van alleen die voorbeelden die prijzende 

woorden oogstten, zou veel langer zijn, een getuige van de toename van 

specialismen en specialisatie in de zeventiende eeuw. 

 Dat er een causaal verband bestond tussen specialisatie en sa-

menwerking was de schrijvers van zeventiende-eeuwse verhandelingen 

over de schilderkunst niet ontgaan. Bij Van Mander gaat het nog om losse 

voorvallen: gespecialiseerde schilders die voor bepaalde onderdelen de 

hulp van een andere specialist inriepen, zoals de hiervoor aangehaalde 

combinatie van Marten van Cleve I die de landschappen van Gillis van 

Coninxloo en andere landschapsschilders van figuurstoffage voorzag.73 

Op een algemeen niveau verband leggen tussen beide fenomenen, specia-

lisatie en samenwerking, bijvoorbeeld in de passage over specialisatie in 

De Grondt, doet Van Mander niet.74 Dat komt later, bij auteurs als Goeree 

en De Lairesse. 

 In 1670 publiceerde boekhandelaar en kunsttheoreticus Willem 

Goeree zijn Inleydingh tot de practijck der al-ghemeene schilder-konst. 

Goeree constateert dat die meesters die niet in alle onderdelen even vaar-

dig zijn hun schilderijen makkelijk bederven door toch alles zelf te willen 

doen.  De remedie voor het probleem, en één die veel wordt toegepast 

aldus Goeree, is het inroepen van de hulp van een specialist:  

 

"datmen, gelijck het veel geschiet, sijne stucken door 

andere kan laten op maecken, als by voorbeelt, dat een 

Beelde-Schilder sijne verschieten van een Landtschap-

                                                             
73 Zie database bronnen, nrs. 468 en 1467. Meer voorbeelden uit de Levens, maar ook uit de 
teksten van andere hierna volgende auteurs, zowel in positieve als negatieve zin komen aan 
de orde in Hoofdstuk III.  
74 Miedema 1973 dl. I, pp. 44-47 en dl. II, pp. 342-348. 



39 
 

Schilder laet maecken, of de Gebouwen van een die de 

Architecture ende perspectijf verstaet, ende soo voort: 

Waerom een Landtschap-Schilder sijn stucken door een 

Beeldenaer kan laten stoffeeren, gelijckmen dat soo 

noemt"75  

 

Gerard de Lairesse laat een stillevenschilder zich vertwijfeld afvragen hoe 

hij iets kan schilderen waar hij geen verstand van heeft omdat het zich 

buiten zijn specialisme bevindt. De Lairesses antwoord is een zelfhulp-

boek waardig:  

 

"Geen nood: tot alle zwakheden zyn hulpmiddelen te 

vinden. Die een zwak gezicht hebben, gebruiken brillen; 

tot zwakke heupen, krukken; voor de harthoorenden, 

een hoorn, enz. Het raapen dan in zulk een geval uit 

fraaije Schilderyen, uitgevoerde Printen en Tekeningen, 

                                                             
75 Goeree 1670, pp. 119-121. Omdat ik op verschillende plaatsen op onderdelen uit deze 
passage terugkom, geef ik de tekst een keer in zijn geheel: "Men kan geen wegh, die daer op 
uytloopt nader praktiseeren, dan te arbeyden om sich Universeel in de Konst te maecken, 
en gelijckmen seyt over al t'huys te zijn; invoegen men alle ende een yegelijck kome te 
voldoen. Hoe menighmael sietmen door gebreck van dese algemeenheyt dat fraye 
Meesters hare Tafereelen bederven met yets daerby te maecken, op welcke sy haer niet en 
verstaen; als by Exempel een Beeldt-Schilder, dat hy Lantschappen by sijn Historyen 
maeckt die niet en Deugen, of Gebouwen en anders tegen de order-maten ende perspektijf 
regels daer by ordineert, ende diergelijcke, als de verstandige genoegh sal vatten: In alle 
welcke misslagen een Schilder niet en sal vervallen, by-aldien hy sich op de alghemeene 
wetenschappen verstaet.  
 Men soude hier tegen konnen inbrengen, datter Remedien zijn om in desen 
geholpen te werden, ende datmen, gelijck het veel geschiet, sijne stucken door andere kan 
laten op maecken, als by voorbeelt, dat een Beelde-Schilder sijne verschieten van een 
Landtschap-Schilder laet maecken, of de Gebouwen van een die de Architecture ende 
perspectijf verstaet, ende soo voort: Waerom een Landtschap-Schilder sijn stucken door 
een Beeldenaer kan laten stoffeeren, gelijckmen dat soo noemt: Invoegen datter dickwils 
twee, dry, à vier Meesters aen een Tafereel geschildert hebben. Hier omtrent heeft de 
Ervarentheyt geleert, dat de Beelden in soodanige stucken dickwils worden ingelapt even 
offer uyt de Lucht ingevallen waren, of immers daer in niet en hoorden. Want menighmael 
en wert van de Stoffeerders het voornemen vanden Meester, noch de verkiesinghe van het 
Dagh-licht, noch de behoorlijcke wijckinge der gronden, de Perspectijf, Ja den gantschen 
aert van 't Landtschap niet verstaen; veel min dat datse het in het toe-passen harer 
Beelden in acht souden nemen: invoegen sy gantsch onge-aerde Beelden van eenen 
schoonen dag in een sommer Landtschap komen te maecken, en diergelijcke misslagen 
meer, die tegen de waerheyt der nature en regelen van de Konst strijden. 'k Hebbe 
veelmael geobserveert, dat de Beeleen [sic] ende Beesten, die vanden Landtschap-Schilder 
selfs daer in gemaeckt waren, die (hoe slecht sy oock mogten geteykent wesen) nochtans 
beter uyt eenen aert na het Landtschap geplaetst, en Geschildert waren, dan andere die al 
van een goet meester daer waren by-geflanst. Soo datter (sonder dat nochtans yemants 
doen in't bysonder worde berispt) dit in 't korte kan toegheseyt worden, datter weynighe 
van die welcke andere in haer Werck moeten te hulpe roepen, gesien worden, die de naem 
van een groot Universeel Meester dragen, noch oock dat hare stucken in een ongemeene 
hoogh-achtingh zijn; en 't is niet vremt, want wat onghelijck soude men doen, datmen 
yemant die van dry à vier Vaders was voort geteelt, den naem van een Hoere-kint gaf." 
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die altyd wel te zien en te bekomen zyn, is geen schande. 

Behalven dat kan men, des noodts zynde, zonder zyne 

eer in't minst te krenken of benaadeelen, anderen te hulp 

neemen die het wel verstaan".76  

 

In de pas met de toenemende specialisatie van schilders in typen voor-

stellingen, wordt samenwerking door schrijvers over de schilderkunst 

aanvaard als een uitkomst,  voor een gespecialiseerde schilder die zich 

voor een taak gesteld zag die zijn eigen bekwaamheid te boven ging.  

 Ondanks de vanzelfsprekendheid waarmee het inroepen van de 

hulp van een specialist voor diegenen die het aan de nodige vaardigheid 

ontbrak werd geaccepteerd en zelfs aanbevolen, en specifieke samenwer-

kingsverbanden neutraal of prijzend besproken werden, luidde het alge-

mene oordeel anders. Dat was vaak uitgesproken negatief.  

 In verschillende passages in de Levens laat Van Mander blijken 

dat hij niet onverdeeld positief stond tegenover schilders die zich als spe-

cialist in dienst van andermans werk stelden. Over Joachim de Beucke-

laer schrijft Van Mander dat deze schilder "soo weynigh in achtinghe" 

was dat hij voor weinig geld de kleding in andermans portretten moest 

schilderen.77 Het kon zelfs voorkomen dat een schilder werd uitgebuit 

omdat hij onderdelen van het vak niet beheerste, zoals in het door Van 

Mander aangehaalde geval van de landschapsschilder Cornelis Molenaer. 

In zijn eigen specialisme was Molenaer een uitblinker, maar figuren 

schilderen kon hij niet. Daarom werkte hij net als De Beuckelaer als dag-

loner voor andere schilders, die de kennelijk nogal goeiige Schele Neel 

veel te weinig betaalden voor zijn landschapsachtergronden.78 De afkeu-

ring van Van Mander heeft minder te maken met de samenwerking, hij 

wordt eerder ingegeven door zijn streven om de professie op een hoger 

plan te brengen. In Van Manders visie was de beste schilder een univer-

seel schilder, d.w.z. één die alle facetten van zijn vak beheerste. Over de 

resultaten van de samenwerkingen, de kwaliteit van de schilderijen, 

spreekt Van Mander zich niet uit.   

 Latere auteurs doen dat wel. Goeree en De Lairesse steken hun 

afkeuring voor de producten van een samenwerking van specialisten be-

paald niet onder stoelen of banken. Zijn woorden over samenwerking als 

                                                             
76 De Lairesse 1712 (1707), pp. 114-115. 
77 Miedema dl. I 1994, fol. 238v pp. 212-213, dl. IV 1997, p. 17; zie database bronnen, nr. 
469. 
78 Miedema dl. I 1994, fol. 256v pp. 284-285 en dl. IV 1997, pp. 157-158, zie database 
bronnen, nr. 1358. Voor een derde voorbeeld waarin de medewerking van een specialist 
door Van Mander negatief wordt gepresenteerd, dat van de landschapsschilder Cornelis van 
Dalem, zie hoofdstuk II, pp. 72-73; en hoofdstuk III, p. 113. 
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remedie voor een gemis aan veelzijdigheid ten spijt, vervolgt Goeree met 

een uiteenzetting over de mankementen in de resultaten:   

  

" Want menighmael en wert van de Stoffeerders het 

voornemen vanden Meester, noch de verkiesinghe van 

het Dagh-licht, noch de behoorlijcke wijckinge der 

gronden, de Perspectijf, Ja den gantschen aert van 't 

Landtschap niet verstaen; veel min dat datse het in het 

toe-passen harer Beelden in acht souden nemen: 

invoegen sy gantsch onge-aerde Beelden van eenen 

schoonen dag in een sommer Landtschap komen te 

maecken, en diergelijcke misslagen meer, die tegen de 

waerheyt der nature en regelen van de Konst strijden. 'k 

Hebbe veelmael geobserveert, dat de Beeleen [sic] ende 

Beesten, die vanden Landtschap-Schilder selfs daer in 

gemaeckt waren, die (hoe slecht sy oock mogten getey-

kent wesen) nochtans beter uyt eenen aert na het 

Landtschap geplaetst, en Geschildert waren, dan andere 

die al van een goet meester daer waren by-geflanst. Soo 

datter (sonder dat nochtans yemants doen in't bysonder 

worde berispt) dit in 't korte kan toegheseyt worden, 

datter weynighe van die welcke andere in haer Werck 

moeten te hulpe roepen, gesien worden, die de naem van 

een groot Universeel Meester dragen, noch oock dat 

hare stucken in een ongemeene hoogh-achtingh zijn; en 

't is niet vremt, want wat onghelijck soude men doen, 

datmen yemant die van dry à vier Vaders was voort 

geteelt, den naem van een Hoere-kint gaf."79 

 

 In hetzelfde verband valt De Lairesse Goeree bij, volgens hem 

wordt in co-producties zelden of nooit gerealiseerd wat de 'Vinder' voor 

ogen stond. Er is altijd wel een aspect waar het verschil tussen beide han-

den herkenbaar blijft. De rest van deze alinea wijdt hij aan het beeldend 

omschrijven van de punten, te weten perspectief, kleurgebruik en pen-

seelvoering, waarop de bijdragen van de medewerkers overeen zouden 

moeten stemmen om het schilderij wél tot een geslaagd geheel te maken  

 

                                                             
79 Goeree 1670, pp. 119-121, zie hiervoor nt. 75. 
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"zodanig dat het geheele Stuk niet alleen een generaale 

welstand daardoor verkryge, maar, dat meer is van 

ééne hand schyne geschilderd te weezen".80  

 

Ruim tweehonderd pagina's verder komt De Lairesse er nog eens op te-

rug, wanneer hij het als een "beklaagelyke zaak" bestempelt wanneer een 

landschapschilder zijn eigen werk niet kan stofferen. Waarom? Omdat de 

bijdrage van een tweede schilder in zo'n geval meestal verkeerd uitpakt. 

De argumenten die De Lairesse voor dat effect aandraagt zijn een omke-

ring van zijn eerdere vermaningen op dit gebied; de meeste specialisten 

kunnen het niet laten om hun stilistische eigenaardigheden kenbaar te 

maken, en dat komt de harmonie van het werk niet ten goede.81 

 Een gebrek aan éénheid in het schilderij, zowel uit Goerees als uit 

De Lairesses verhandelingen komt dat duidelijk naar voren als de reden 

waarom zij co-producties van gespecialiseerde schilders niet konden 

waarderen. De verandering in beoordeling van samenwerking die zich 

voltrekt tussen die van Van Mander, die zijn Grondt der Edel vry schil-

der-const en Levens aan het begin van de zeventiende eeuw publiceerde, 

en auteurs als Goeree en De Lairesse met ervaringen uit het midden en 

eind van de eeuw, is plausibel wanneer je bedenkt dat juist die tijd een 

enorme toename aan genres, aan specialismen te zien gaf. Een groter 

aantal gespecialiseerde schilders vraagt om meer brillen en krukken, om 

in de bewoordingen van De Lairesse te blijven. Maar de negatieve beoor-

deling heeft eveneens te maken met de eisen die in de loop van de zeven-

tiende aan het uiterlijk van een schilderij gesteld werden, en waarvoor het 

begrip 'houding' de sleutel vormt.  

 Onder houding werden een aantal factoren begrepen waarbij het 

vooral op het samenspel aankwam: of de ruimtelijke illusie overtuigend 

was, en het schilderij een harmonieus geheel. Niet één aspect,  maar de 

onderlinge afstemming van lijn, kleur en toon, licht- en schaduwwerking 

en compositie bepaalde het welslagen van een werk. Kort samengevat is 

houding te benoemen als picturale éénheid. Vanaf het midden van de 

zeventiende eeuw werd het concept van houding steeds belangrijker bij 

het beoordelen van schilderijen. De schrijvers van na 1650 die de schil-

derkunst in het algemeen bespreken - Goeree, Von Sandrart, Van Hoog-

straeten en De Lairesse - allemaal behandelen ze houding als cruciaal.82 

                                                             
80 De Lairesse 1712 (1707) , pp. 114-115. 
81 De Lairesse 1712 (1707), pp. 352-353. 
82 Voor een overzicht van het gebruik van het begrip houding in zeventiende-eeuwse kunst-
literatuur zowel als de wijze waarop het in de kunsthistorische literatuur verklaard is, zie 
Taylor 1992, pp. 210-232; met een aanvulling bij Van de Wetering 1997, pp. 255-257. Over 
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Elementen die onderdeel uitmaken van een goede houding, zoals kleur en 

ruimtewerking, worden door Goeree en De Lairesse aangehaald om hun 

gebrek aan waardering voor de co-producties van specialisten te motive-

ren maar het begrip zelf noemen ze niet. Het is Jacob Campo Weyerman 

die het als eerste expliciet opvoert. De houding, hij zegt het letterlijk, van 

in samenwerking gemaakte schilderijen van Antwerpse schilders, allen 

vergaand gespecialiseerd, is verre van prijzenswaardig; Weyerman verge-

lijkt het zelfs met een orkest dat oorverdovend vals speelt.83 

 Weyermans passage verbindt het negatieve oordeel over samen-

werking van specialisten, ook van eerdere auteurs, expliciet met het be-

grip houding. Dat laat de conclusie toe dat het gebrek aan waardering in 

algemene zin dat schrijvers als Goeree en De Lairesse voor co-producties 

tentoonspreiden eveneens moet hebben berust op een negatieve beoorde-

ling van de picturale éénheid van dergelijke schilderijen.84 

 

Of het nu schilderwerk in het algemeen betreft, of co-producties van spe-

cialisten; halverwege de zeventiende eeuw wordt het concept houding 

steeds belangrijker. Het ligt voor de hand om de behoefte aan picturale 

éénheid te relateren aan een verandering van stijl, grof gesproken van 

maniëristisch naar barok. Het is voorstelbaar dat die verandering de ver-

deling van het werk over meerdere schilders slecht zou verdragen. Het 

maniërisme is gekarakteriseerd als een 'additieve stijl', de voorstelling 

een optelsom van verschillende delen of partijen, waar het werk relatief 

eenvoudig over verschillende handen te verdelen valt.85 Bij een barokke 

stijl ligt dat anders. Hoe meer belang er aan éénheid, aan houding wordt 

gehecht, hoe minder makkelijk een splitsing van het werk in verschillende 

partijen, en een werkverdeling is te realiseren zonder het resultaat te 

compromitteren.  

 Hoe handig zo'n simplificatie is om greep te krijgen op een com-

plex onderwerp, het doet er geen recht aan.  Want de weldoordachte, 

expliciete verwoording waarmee later in de zeventiende eeuw  het belang 

van de éénheid van het werk benadrukt wordt wanneer meerdere specia-

listen samen aan één schilderij werkten,  maakt dat eerder vastgelegde en 

schijnbaar terloopse observaties over de andere hier besproken typen van 

samenwerking aan betekenis winnen. Uitgaande van een algemeen idee 

van 'welstand' en 'harmonie' hanteerde Van Mander in zijn Levens het 

                                                                                                                                         
houding in verband met co-producties, zie ook hierna, hoofdstuk III, pp. 115-117 en de 
epiloog. 
83 Weyerman dl. II 1729, pp. 195-196; zie database bronnen, nr. 1022. De betreffende pas-
sage wordt in zijn geheel geciteerd in hoofdstuk III over specialisatie , pp. 115-116.  
84 Over samenwerking van specialisten, zie verder hoofdstuk III. 
85 Van de Wetering 1997, pp. 148-152, nt. 33 en 39. 
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criterium dat het werk van meer schilders toch zoveel mogelijk tot een 

éénheid gebracht moest worden voor schilders, werkzaam in de zestiende 

eeuw.86 Hij karakteriseert de achtergronden die Hendrik van Cleve voor 

Frans Floris schilderde als "soo eyghentlijck over een comende met de 

handelinghe van Frans, dat het al van Frans ghelijckt te wesen: want hy 

[Van Cleve] een uytnemende Landtschap-Schilder is gheweest".87 Nu is 

dit voorbeeld van een geslaagde picturale éénheid nog onder de noemer 

'samenwerking van specialisten' onder te brengen. Hetgeen Van Mander 

over een stuk van Hans Holbein in Londen te zeggen heeft, gaat zonder 

twijfel over een andere vorm: "Het zijn eenighe die meenen/dat dit werck 

by Holbeen self niet gheheel voldaen en is: maer dat nae zijn doot/ het 

ghene daer noch aen ghebrack van yemandt anders voleyndight soude 

wesen: doch indient soo waer/heeft den opmaker den Holbeens hande-

linghe soo verstandigh connen volghen/dat het geen Schilders noch 

Const-verstandighe van verscheyden handen en souden oordeelen."88 

Dat het een gunstige zaak was dat de verschillende handen niet van elkaar 

te onderscheiden waren, blijkt wel uit de kwalificaties die Van Mander de 

medewerkers meegeeft: "uytnemend" en "verstandigh".   

 Uit de brieven van Peter Paul Rubens komt ook meermalen naar 

voren dat hij er belang aan hechtte dat zijn schilderijen, ook wanneer daar 

door meer dan één schilder aan gewerkt was, zich als één geheel lieten 

bekijken. De correspondentie tussen de schilder en de Engelse verzame-

laar Sir Dudley Carleton wordt in de kunsthistorische literatuur meestal 

aangewend om het productiefabriek-achtige karakter van Rubens' werk-

plaats met zijn tegenstelling tussen de belangen van de schilder en zijn 

werkplaats enerzijds én die van de koper/verzamelaar, wiens verlangen 

naar een eigenhandig schilderij uitgaat anderzijds, aan te tonen.89 Maar 

in dezelfde correspondentie laat Rubens ook nadrukkelijk weten dat het 

werk in zijn geheel door hemzelf zal worden geretoucheerd. Een jaar la-

ter, in 1619, schrijft Rubens over de opdracht voor een altaarstuk aan 

hertog Wolfgang Wilhelm von Neuburg dat hij er aan twijfelt of hij ie-

mand onder zijn assistenten kan vinden die in staat is het werk voor hem 

                                                             
86 In het vijfde hoofdstuk van het Leerdicht waar Van Mander de inventie en het ordineren 
behandelt, spreekt hij herhaaldelijk over harmonie en welstand tussen de verschillende 
onderdelen van een voorstelling, zie Van Mander 1604, bijvoorbeeld fol. 16v.  
87 Miedema dl. I 1994, fol. 230v pp. 180-181; zie database bronnen, nr. 444. 
88 Miedema dl. I 1994, fol. 222r pp. 146-147; zie database bronnen, nr. 442. Verder zijn 
onvoltooid achtergebleven schilderijen die door een andere schilder werden afgemaakt in dit 
hoofdstuk buiten beschouwing gelaten. Hoewel dit soort schilderijen regelmatig beschreven 
worden, gaat het niet om een vooropgezette samenwerking met een navenante 
werkverdeling.  
89 Zie hiervoor, pp. 21-22 nt. 14-15. 
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uit te voeren.90 De context voor deze opmerkingen is te vinden in een 

brief van ruim vijftien jaar eerder, in 1603 verzonden uit Valladolid. Hier-

in laat hij nader, en buiten het verband van zijn eigen werkplaatsproduc-

tie, weten waarom dat belangrijk was. Rubens had van een zending schil-

derijen begeleid die de hertog van Mantua aan de hertog van Lerma, de 

eerste minister van Philips II, wilde aanbieden. Ondanks alle zorg waar-

mee de schilderijen omringd waren, bleken ze bij aankomst toch bescha-

digd. Om ze te restaureren moest Rubens de hulp van Spaanse schilders 

inroepen. Gelukkig was hij daar niet mee; hij vond ze incompetent en 

onzorgvuldig, en het allerergste: hun "maniera", hun manier van werken, 

was heel anders dan de zijne. Om aan te geven wat daar aan mankeerde, 

citeert hij Horatius: "we gaan verder met het combineren van zaken die 

elkaar vijandig zijn, met de hoorns op elkaar gericht".91 Het bijeenbren-

gen van botsende stijlen, verschillende manieren van werken in één schil-

derij stond de schilder onmiskenbaar zeer tegen.  

 Wat een zonde was in de ogen van een schilder, was dat eveneens 

was in de ogen van de kenner zo blijkt uit Graphice. The Use of the Pen 

and Pensil. Or, the most excellent art of , Painting. Het vademecum voor 

de liefhebber werd in 1658 door de Engelsman William Sanderson gepub-

liceerd. Volgens Sanderson moet de de liefhebber, maar ook de schilder 

die meer wil zijn dan een gewone ambachtsman, drie criteria in overwe-

ging nemen bij het beoordelen van schilderijen. Alle drie hebben te ma-

ken met de kwaliteit van de arbeid die er in het schilderij gestoken is, 

maar de tweede is hier interessant:   

 

"2.  It must appeare that he had knowledge and under-

standing in the Art, and followed it in every particular 

throughout; Not as if done by severall hands, good and 

indifferent."92 

 

En al mag het er volgens Sandersons tweede criterium niet naar uitzien of 

er verschillende schilders aan het werk zijn geweest, hij lijkt van het gege-

ven op zich niet direct een probleem te maken: zolang het schilderij er 

maar als een éénheid uitziet.   

                                                             
90 Rooses & Ruelens dl. 2 1898, hiervoor aangehaald, pp. 21-22 nt. 14-15 en pp. 227-230 nr. 
CXCV Rubens aan de hertog van Beieren 11 oktober 1619; en Saunders Magurn 1971, p. 72. 
91 Rooses & Ruelens dl. 1 1887, pp. 144-150 nr. XXXI Rubens aan Chieppio 24 mei 1603; en 
Saunders Magurn 1971, pp. 32-33. 
92 Sanderson 1658, p. 17: Het eerste en derde criterium luiden: "1. The Artizans care and 
paines must be visible"en "3. Then observe if he have expressed his Naturall Genius, with 
delight, upon some special fancy, as more proper to himself, than any other."  
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 Al in het begin van dit hoofdstuk aangehaald legt Van Hoogstrae-

ten, in het verlengde van Sandersons criteria, enige ergernis aan de dag 

voor "onweetende, doch verwaende liefhebbers" die in een schilderij juist 

de routinematig geschilderde bijzaken als het beste aanwijzen, die "by 

groote Meesters gemeenlijk door de hand van jongers en aenkomelin-

gen, of van de geene, die daer een handwerk van konden, gemaekt [wer-

den]".93 Uit Van Hoogstraetens woorden is op te maken dat het aflezen 

van de werkverdeling een schilderij niet aan iedereen gegeven was, om 

een stuk goed te kunnen beoordelen was wel enige achtergrondkennis van 

de gang van zaken in het schildersatelier nodig.  

 De picturale éénheid van een schilderij dat met hulp van anderen 

werd gewaarborgd door het toezicht van de meester. Hoe essentieel die 

supervisie van één schilder over het geheel was geeft De Lairesse aan in 

een passage die ik hiervoor in de paragraaf over samenwerking tussen 

specialisten ook aanhaalde: 

 

"Het is aanmerkenswaardig, dat de Stukken, van twee 

byzondere handen geschilderd, nooit of zelden het 

oogmerk van den Vinder konnen bereiken, maar 

merkelyk onderscheiden werden 't zy in de kracht, 

uitvoerlykheid of koleur: Geen wonder, wanneer elk 

zyne zin en trant wil volgen, zonder elkanderen te 

ontzien, min of meêr of daar de Helper zo veel deel aan 

had als de Vinder. Wanneer zich een Veldoverste tot 

deeze of geene onderneeming te zwak bevind, verzoekt 

hy van een ander hulp, maar niet om te gebieden.  

Desgelyks als wy Schilders een medehelper noodig 

hebben, zo is 't niet om te toonen wat zulk een kan of 

mag, tot zyne roem noch eer; maar om de zaak naar het 

goeddunken van den Vinder of eersten Meester te helpen 

uitvoeren, van wien hy zyn bedongen loon voor 

gedaanen dienst trekt, en meêr niet."94  

 

Zolang het de 'Vinder' is die gebiedt, en meester is over het werk van de 

ander, kan een samenwerking goed uitpakken. Diegene die de inventie 

gemaakt heeft, moet nauwe controle hebben over de uitvoering van het 

volledige werk, aldus De Lairesse.  

 De passage bij De Lairesse verschaft een schakel tussen houding, 

picturale éénheid in vorm en kleur bij samenwerking tussen gespeciali-

                                                             
93 Zie hiervoor, nt. 5. 
94 De Lairesse 1712 (1707), pp. 114-115.  
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seerde schilders, en de werkverdeling zoals beschreven in paragraaf I en 

II. In dezelfde passage laat De Lairesse weten dat het welslagen van de 

onderneming niet alleen afhangt van de 'Vinder', of de meester, maar ook 

van de assistent, en de mate waarin die zijn werk ondergeschikt aan het 

geheel weet te maken, of wil maken.95 Dat is precies de reden waarom de 

schilderijen van Pieter Lely, bijvoorbeeld, onderling enorm in waarde 

blijken te verschillen. Dat wordt door Houbraken herleid tot de vaardig-

heden van de assistent die de portretschilder achtereenvolgens in dienst 

had voor het schilderen van het bijwerk en de kleding. Hoe bekwamer 

Lely's helper, niet alleen in het algemeen maar speciaal ook in het naboot-

sen van diens manier van schilderen, hoe beter, en dus waardevoller het 

portret.96  

 Wat deze passages aantonen is dat picturale éénheid niet alleen 

van belang werd gevonden in co-producties van gespecialiseerde schil-

ders, maar ook bij andere vormen van samenwerking. Al voordat het be-

grip van houding rond het midden van de zeventiende eeuw meer was 

uitgekristalliseerd, komt uit geschreven en gedrukte bronnen naar voren 

dat het niet in het oog mocht springen dat een schilderij door meerdere 

handen gemaakt was. 97 Integendeel, hoe meer de schildertrant, de 'han-

deling' van de verschillende kunstenaars op elkaar aansloot, hoe meer het 

werk gewaardeerd werd. Het is de stellige betrekking tussen het kunst-

theoretische concept van 'houding' en het algemene gebrek aan waarde-

ring voor samenwerking van specialisten (V) die de richting aangeeft 

waarin datgene wat bij de beoordeling van de resultaten van de andere 

typen van samenwerking (I, II maar ook III), eveneens doorslaggevend 

bleek te worden geacht, namelijk een begrip van picturale éénheid. Of, 

zoals Weyerman schreef: "een ongemeene Overeenstemming [...] in de 

weederzydsche schilderwyze dier beyde Konstschilders".98. Het enige 

type dat daar buiten valt is dat waar de samenwerking een meerwaarde 

verleent aan het schilderij (IV), omdat het alleen daar niet per se negatief 

is wanneer de verschillende handen van elkaar te onderscheiden zijn, 

maar het juist een uitdaging, een spel, vormt voor liefhebbers van schilde-

rijen. 

                                                             
95 Volgens De Lairesse 1712 (1707), p. 115 mag er soms aan de goede bedoelingen van de 
schilder, die zich niet naar de opzet van de maker van de inventie weet te schikken, 
getwijfeld worden. 
96 Houbraken dl. III 1721, p. 186; zie database bronnen, nr. 1393. 
97 Een concept als houding komt natuurlijk ook niet uit de lucht vallen, Taylor 1992, pp. 
220-227 beschrijft hoe elementen die onder de noemer van houding vallen al in eerdere 
Nederlandse verhandelingen over de schilderkunst, zoals die van Van Mander, aanwezig 
zijn. 
98 Weyerman dl. II 1729, p. 111 over landschappen van Jacob van Artois met stoffage van 
David Teniers; zie database bronnen, nr. 772. 
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Hoofdstuk II 
 
"[ ...] Veele handen maaken makkelyk werk". Werkverdeling 
als onderdeel van de schilderpraktijk, een overzicht aan de 
hand van economische termen 
 

 

 

"Gedachtig aan het oud spreekwoort, veele handen maaken makkelyk 

werk", zo vat de schilder,  schrijver en avonturier Jacob Campo Weyer-

man het nut van samenwerking samen. Het verdelen van het werk aan 

één bepaald karwei over meer personen heeft praktische voordelen, zoals 

het sneller en doelmatiger kunnen werken. Getuige Weyermans uitspraak 

gold dat ook voor schilders, in elk geval voor de in Amsterdam opgeleide 

Engelse portretschilder Gottfried Kneller waar het in deze passage uit zijn 

Levens-beschryvingen over gaat, en die er een hele sleep assistenten op 

nahield die het bijwerk, de draperieën of stillevenelementen in zijn werk 

schilderden. 1  

 Vanuit economisch gezichtspunt is het verdelen van het werk aan 

één specifieke taak of product over meer mensen een van de methoden 

om de efficiëntie van een bedrijf te vergroten. Dat principe, het principe 

van de arbeidsverdeling, werd voor het eerst expliciet geformuleerd door 

Adam Smith. De achttiende-eeuwse Schotse filosoof Smith wordt be-

schouwd als de grondlegger van de moderne economische wetenschap. 

Cruciaal in zijn theorie van economische groei is arbeidsverdeling, een 

verschijnsel dat hij gepaard laat gaan met specialisatie en standaardisa-

tie.2 Door Smiths theorie, en met name die drie principes, te vergelijken 

met wat we weten van het functioneren van schilderwerkplaatsen in de 

zestiende en zeventiende eeuw is van de uiteenlopende samenwerkings-

praktijken een meer algemeen beeld op te bouwen. Dat beeld is nog ver-

der aan te scherpen door inzichten te hanteren uit de hedendaagse orga-

nisatiekunde. Organisatiekunde is het deelgebied van de moderne econo-

mische wetenschap dat zich bezighoudt met het effectief structureren van 

organisaties, dat wil zeggen: bedrijven en instellingen. Nog steeds een 

standaardwerk is het in 1983 voor het eerst verschenen Organisatiestruc-

turen van Henry Mintzberg, een compilatie en analyse van de academi-

sche kennis op dit gebied.3 De principes waar Mintzberg vanuit gaat, zijn 

                                                             
1 Weyerman dl. III 1729, p. 72, zie ook database bronnen, nrs. 438, 773, 1398-1403, 1428, en 
1431-1432. 
2 Smith 1776 (Skinner 1979). 
3 Mintzberg 1997 (1983). Overigens is het goed in gedachten te houden dat Mintzbergs boek 
is geschreven met het oog op het ontwerpen van een organisatie, een bedrijf, terwijl het hier 
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nogal altijd dezelfde als die door Adam Smith werden neergelegd in The 

Wealth of Nations: arbeidsverdeling, specialisatie en standaardisatie. In 

Mintzbergs visie zijn arbeidsverdeling en de wijze waarop het werk tussen 

de verschillende medewerkers gecoördineerd wordt van doorslaggevend 

belang bij het doelmatig structureren van willekeurig welk bedrijf. Hoe-

wel het te betwijfelen valt of het een toepassing is die Mintzberg voor 

ogen heeft gestaan, zouden zijn principes daarom dus ook geldig moeten 

zijn voor de schilderkunst van een paar eeuwen geleden. Want schilderen 

was in de eerste plaats een bedrijf,  dat als ambacht te definiëren is als 

geschoold handwerk, in de praktijk geleerd onder leiding van een vak-

man, dat bedrijfsmatig wordt uitgeoefend. De toegankelijkheid van de 

synthese die Mintzberg geeft maakt het eenvoudig de inzichten uit zijn 

discipline met terugwerkende kracht toe te passen op de organisatie van 

de werkplaats van zestiende – en zeventiende-eeuwse schilders, zoals ik 

hierna heb gedaan. 

 Het beschouwen van de verschillende aspecten van arbeids-

verdeling in de schilderswerkplaats zoveel mogelijk volgens een con-

sistente moderne terminologie - voor zover specifieke benamingen uit de 

tijd zelf al bestaan worden ze nogal uit de losse hand gebruikt - draagt bij 

aan een overzichtelijker beeld. Maar het aan de hedendaagse economie 

ontleende theoretische raamwerk biedt nog andere mogelijkheden. In de 

inleiding heb ik er al aan gerefereerd; bij het verzamelen van gegevens 

over samenwerking tussen schilders tekenen zich patronen af in de in-

formatie.4 Allereerst valt op dat bepaalde typen schilderijen - dat wil zeg-

gen typen voorstellingen of genres maar ook stijlen - zich beter voor sa-

menwerking lenen dan anderen. Ten tweede zijn er een beperkt aantal 

vormen te onderscheiden waarin de samenwerking, het werkproces, ge-

organiseerd werd. De betrekking van de medewerkers tot elkaar, als der-

de, blijkt eveneens aan vaste verhoudingen onderhevig. Deze observaties, 

die volgens de moderne economische terminologie te onderscheiden zijn 

als karakteriseringen naar product, proces en persoon, hangen onderling 

                                                                                                                                         
gebruikt wordt voor analyse achteraf. Voor dat laatste zijn alleen de eerste twee typen 
bedrijven die Mintzberg in zijn boek onderscheidt, interessant. De andere 
organisatiestructuren die de auteur onder de loep neemt zijn veel complexer, en gaan met 
tientallen tot honderden medewerkers de schaal van zelfs de grootste schilderswerkplaats 
ver te boven.  
4 Ik verwijs naar de gegevens omtrent schilderijen, toegeschreven aan meer schilders, die ik 
verzameld heb in twee databases, een database  voor schilderijen en een database met 
bronmateriaal. Voor een algemene evaluatie van het bijeengebrachte materiaal, waar ik 
veelvuldig naar verwijs, zie de inleiding, pp. 1 nt. 3, en 12-13; en de toelichting op de data-
bases, pp. 195-196. 
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nauw samen. Bij een bepaald type schilderij - het product - past het ene 

werkproces beter dan het andere en vice versa. Wat dat concreet inhoudt  

komt in de loop van het hoofdstuk nog verder aan bod, maar is kort te 

illustreren met een bloemguirlande van Daniël Seghers met figuren toe-

gevoegd door Erasmus Quellinus II. Het product is een van die typische 

bloemguirlandes, geschilderd door een bloemschilder en door een andere 

hand van figuren voorzien. Deze gespecialiseerde schilders waren beide 

zelfstandige meesters - de personen - die min of meer onafhankelijk van 

elkaar hun werk konden uitvoeren: het werkproces (afb. 1).5 Zelden gaat 

het er anders aan toe; het zal niet meevallen om een schilderij als dit te 

vinden dat bijvoorbeeld in werkplaatsverband gemaakt werd, met de op-

eenvolgende lagen in plaats van de verschillende onderdelen van de voor-

stelling - proces - over de meester en zijn assistenten - persoon - verdeeld. 

De relaties tussen product, persoon en proces blijken redelijk consistent. 

 Niet toevallig komen die ordeningsprincipes volgens proces,  

persoon en product (of doel) overeen met drie van de vier klassieke inde-

lingscriteria die gangbaar zijn in de economie. Zo goed als die principes te 

gebruiken zijn om een modern bedrijf te structureren, zo goed kunnen ze 

ook dienen om te begrijpen hoe arbeidsverdeling in het zestiende- en 

zeventiende-eeuwse schilderswerkplaats functioneerde. Beide gehoorza-

men aan dezelfde 'wetten' zoals die door Mintzberg beschreven worden, 

tot op zekere hoogte tenminste.6 Bij het analyseren van schilderwerk-

plaatsen, organisaties die nooit groter zijn dan de eenvoudigste vorm die 

door economen in beschouwing worden genomen, en waarbij het zoals 

hier ook nog met terugwerkende kracht gebeurt, zijn niet meer dan de 

meest basale principes bruikbaar. Toch biedt het de mogelijkheid om de 

verschillende aspecten van het fenomeen samenwerking in de schilder-

kunst te benoemen en aan elkaar te relateren.  

 Al wisselt het perspectief afhankelijk van bepaalde kunsthistori-

sche kwesties, de economische opvattingen over arbeidsverdeling zoals 

aanvankelijk geformuleerd door Smith, en samengevat en uitgebreid door 

Mintzberg, vormen voor dit hoofdstuk over samenwerking en schilders-

praktijk de rode draad. Het is immers met nadruk de bedoeling om in 

plaats van de samenwerkingspraktijk van een individuele schilder of 

groep te analyseren, de praktijk an sich aan een nader onderzoek te on-

derwerpen. In dit hoofdstuk is de grootste gemene deler het doel: welke 

                                                             
5 Zie database schilderijen, nr. 229. 
6 In totaal bespreekt Mintzberg 1997 (1983), pp. 55-77 er zes, waarvan alleen nog de 
ordening naar plaats tot de klassieke ordeningsprincipes voor bedrijven wordt gerekend. 
Voor het groeperen naar plaats (of functie) binnen de organisatie en de andere twee 
ordeningsprincipes is de omvang en personele bezetting van schilderswerkplaatsen, zelfs die 
als 'groot' geclassificeerd worden, te klein.  
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algemene patronen zijn er te onderscheiden, en wat zijn de parameters? 

De verschijningsvorm van het schilderij, de vorm waarin het werk werd 

georganiseerd, en de onderlinge verhouding van de medewerkers worden 

zoveel mogelijk met elkaar in samenhang besproken. Soms houdt dat wel 

in dat kwesties als die van de rol en status van werkplaatsmedewerkers, 

die in de kunstgeschiedschrijving gewoonlijk in één keer behandeld wor-

den in plaats daarvan op verschillende plaatsen in dit hoofdstuk herno-

men worden. En net als in het vorige hoofdstuk is het geregeld zo dat een 

bepaald samenwerkingsverband of type van co-productie dat onder één 

van de noemers proces - persoon - product wordt besproken, ook betrek-

king heeft op één van de andere. Het is niet voor niets dat ook Mintzberg 

voortdurend benadrukt dat deze parameters niet onafhankelijk van elkaar 

functioneren, en soms zelfs uitwisselbaar zijn.7  

  

Wanneer samenwerking als praktische maatregel toegepast wordt, be-

doeld om de doelmatigheid van een bedrijf te vergroten, is het beter om 

over arbeidsverdeling te spreken. Die term; division of labour werd in 

1776 door Adam Smith geïntroduceerd in The Wealth of Nations.8 Om de 

strekking van het begrip te demonstreren gebruikt de Schot het voorbeeld 

van "a very trifling manufacture", dat van de speldenmaker. Zelfs bij zo 

iets schijnbaar eenvoudigs als het fabriceren van een speld, aldus Smith, 

was het productieproces al opgedeeld in tenminste een achttiental aparte 

handelingen die telkens door een andere gespecialiseerde arbeider wer-

den uitgevoerd. Een aanzienlijke stijging in productiviteit was het resul-

taat. Waar één man, alleen, misschien maar één, maar hooguit twintig 

spelden per dag zou kunnen maken, is de opbrengst per man verbluffend 

veel hoger wanneer het werk verdeeld wordt: 

 

"Those ten persons, therefore, could make among them 

upwards of forty-eight thousand pins in a day. Each 

person, therefore, making a tenth part of forty-eight 

thousand pins, might be considered as making four 

thousand eight hundred pins in a day" 9 

 

Dat is tenminste tweehonderdenveertig keer zoveel spelden als de man 

kan maken die alle achttien verschillende taken alleen moet uitvoeren. 

 Smith gebruikt de "trifling manufacture" van de speldenmaker 

om het nut van arbeidsverdeling te demonstreren: de grote toename van 

                                                             
7 Zie bijvoorbeeld Mintzberg 1997 (1983), pp. 45-46. 
8 Smith 1776 (Skinner 1979), pp. 46 en 109-121. 
9 Smith 1776 (Skinner 1979), p. 110. 
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de hoeveelheid werk die hetzelfde aantal mensen in dezelfde tijdspanne 

gedaan krijgt. De belangrijkste reden: wanneer iemand zich toelegt op de 

taak waarvoor zijn geschiktheid, zijn aanleg, het grootst is, kan hij deze 

ook beter uitvoeren dan een ander. Het telkens opnieuw verrichten van 

dezelfde handelingen, de herhaling die het gevolg is van deze specialisa-

tie, zorgt ervoor dat de specialist zijn taak beter kan leren en er een steeds 

grotere handigheid in krijgt. Ten tweede wordt er tijd bespaard die anders 

nodig is voor het omschakelen naar een andere taak. Specialisatie maakt 

het bovendien makkelijker de betreffende opgave nog verder te stan-

daardiseren of nieuwe werkmethoden te ontwikkelen; Smiths derde en 

laatste punt. Uit Smiths betoog komt naar voren dat specialisatie in één 

aspect van het werk als complement van arbeidsverdeling moet worden 

beschouwd. Die twee, arbeidsverdeling en specialisatie, zijn onlosmake-

lijk met elkaar verbonden.10  

 De gunstige uitwerking van arbeidsverdeling is niet voorbehou-

den aan de bedrijfstak van de speldenmaker. Volgens Smith zal het effect 

van arbeidsverdeling "in every other art and manufacture" -  in elke an-

der ambacht en nijverheid - hetzelfde uitpakken. In willekeurig welk rati-

oneel georganiseerd productieproces is arbeidsverdeling een manier 

waarmee op tijd en kosten bespaard kan worden. In hoeverre het produc-

tieproces in verschillende en gestandaardiseerde handelingen kan worden 

opgebroken, dat verschilt dan weer wel per bedrijfstak.11 

 Want is een speld zonder meer een standaardproduct, een schil-

derij is dat niet. Daarom gelden voor de schilderkunst als culturele indus-

trie, voorwaarden die afwijken van de gebruikelijke. Bij de productie van 

schilderijen zijn naast de kosten van materiaal en arbeid ook andere, en 

veelal ongrijpbare factoren van belang. Het talent en de ambitie van de 

maker, diens reputatie en in verband daarmee; de mate van eigenhandig-

heid van een werk, en tenslotte de positie van de koper zijn alle medebe-

palend voor de wijze waarop het eindproduct, het schilderij, gewaardeerd 

wordt.12 Het belang van deze culturele factoren verschilt per type samen-

                                                             
10 Smith's 1776 (Skinner 1979), pp. 46 en 110-117  argumenten waarom arbeidsverdeling tot 
een verhoogde productiviteit leidt, worden door Mintzberg 1983 (1997) pp. 27-29 herhaald 
en uitgebreid. Hoezeer beide, arbeidsverdeling en specialisatie, met elkaar samenhangen 
blijkt overigens ook uit de manier waarop Mintzberg de termen gebruikt, alsof ze vrijwel 
uitwisselbaar zijn.  
11 Smith 1776 (Skinner 1979), pp. 110-111. 
12 Voor een bespreking van de algemene definitie van culturele industrie in een 
economische context, waarbij onder meer een uitleg waarom 'creatieve industrie' in plaats 
van culturele industrie een misleidende benaming is, zie Rasterhoff 2012, pp. 14-29, m.n. 
29. Op welke wijze ongrijpbare factoren meewegen bij de waardering van schilderijen, zie 
Romein 2001, pp. 78-85 over de invloed van de waardering van creativeit op de markt voor 
schilderkunst in zeventiende-eeuws Leiden; en Sluijter 2008, pp. 9-23 en Sluijter 2015, pp. 
19-22 over de waarde van de reputatie van een schilder.  
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werking. Bij de met zorg uitgevoerde co-producties van vermaarde mees-

ters, bedoeld voor een oordeelkundige clientèle - de zogenoemde prestige-

samenwerking - wegen ze vanzelfsprekend veel zwaarder dan aan het 

andere uiterste van de markt, dat van de anonieme, snel en goedkoop 

vervaardigde dozijnwerken.13 Maar zo goed als verschillen zijn er ook 

overeenkomsten. Het zijn die overeenkomsten, de economische mecha-

nismen die samenwerking tussen schilders reguleren, waar ik me in dit 

hoofdstuk in de eerste plaats op concentreer. Daarom is de tekst opge-

bouwd volgens een methodiek die gebaseerd is op Smith en Mintzberg, 

gericht op de bedrijfsmatige kant van het schilderen. Daarmee is vanzelf-

sprekend - moet ik het eigenlijk nog zeggen? - niet bedoeld dat creatieve 

overwegingen minder belangrijk waren dan bedrijfsmatige.  

 Want de schilderkunst in de Nederlanden van de zestiende en 

zeventiende eeuw was zeker een bedrijf, en een bloeiend bedrijf boven-

dien. "[P]erche se ne fa mercantia di non piccola importanza" – omdat 

het een handel van niet weinig belang betreft – volgens Lodovico Guicci-

ardini in zijn Descrittione di tutti i Paesi Bassi uit 1567. Deze vaak geci-

teerde zinsnede werd door de auteur, een Italiaans koopman, aangevoerd 

om de hoeveelheid aandacht te verklaren die hij besteedde aan de kun-

stenaars werkzaam in de Lage Landen. In Guicciardini’s tijd waren dat er 

in zijn woonplaats Antwerpen driehonderd, naar verluidt meer dan de 

bakkers en de vleeshouwers van de stad samen.14 Tot ver voorbij de ze-

ventiende eeuw spraken  bezoekers van de lage landen hun verbazing over 

de omvang en variëteit van de schilderijenproductie.15 Al lang voor Guic-

ciardini's tijd, in de vijftiende eeuw, was de vervaardiging van schilderijen 

als onderdeel van de nijverheid in luxegoederen in de Zuidelijke Neder-

landen uitgegroeid tot een bedrijvigheid van betekenis, een expansie die 

in het Noorden niet veel later volgde.16 

 De som van al die gemaakte schilderijen moet vele en vele malen 

groter geweest zijn dan datgene wat de tand des tijds heeft doorstaan. 

Veel, heel veel. Dat is vaak het niet nader gespecificeerde antwoord op de 

vraag naar de omvang van de schilderijenproductie. Beredeneerde schat-

tingen van de hoeveelheid gemaakte schilderijen zijn er ook. Eén ding 

hebben deze studies gemeen, al zijn ze niet soortgelijk wat de typen schil-

derijen, regio’s of perioden betreft: ze komen uit op indrukwekkende aan-

tallen. Rond het midden van de zestiende eeuw zouden zich in de Noorde-

                                                             
13 Zie respectievelijk hoofdstuk VI en hoofdstuk V.  
14 Guicciardini 1567, p. 97 in Dubbe en Vroom 1986, pp. 13-16. 
15 Sluijter 2003, pp. 12-13. 
16 Campbell 1976, pp. 188-190; Jacobs 1989, passim; Van Uytven in Ainsworth, Van 
Schoute en De Patoul 1994, pp. 15-49; North 1992, pp. 101-125; Montias 1994, p. 60; De 
Marchi en Van Miegroet 1994, pp. 451-464; en Campbell 1998a, pp. 18-23. 
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lijke Nederlanden in kerken en kapellen ergens tussen de 8500 en 9500 

altaren hebben bevonden. Al hoeft niet elk van die altaren noodzakelijk 

van een geschilderd altaarstuk voorzien te zijn geweest, het getal geeft wel 

een indicatie van de hoeveelheid schilderijen die voor religieuze instellin-

gen gemaakt moeten zijn.17 Van de goedkoop vervaardigde en zeer ver-

gankelijke waterverfdoeken die een specialiteit van de Mechelse schil-

dersateliers van de tweede helft van de zestiende eeuw waren, moeten er 

ooit vele tienduizenden in de omloop zijn geweest. De gildearchieven van 

die tijd wijzen op het bestaan van zo’n honderdvijftig ateliers, en de pro-

ductie van al die werkplaatsen is op een duizelingwekkend aantal van 

40.000 schilderijen per jaar geschat.18 Ná de Alteratie, de overgang van 

katholiek naar protestants bestuur,  zouden er alleen in Holland tussen 

1580 en 1700 jaarlijks gemiddeld 50.000 schilderijen gemaakt zijn, en in 

de Republiek der Zeven Provinciën als geheel tussen de 63.000 en 70.000 

per jaar.19  

 Het zijn enorme aantallen, die duidelijk maken dat er een om-

vangrijke markt voor schilderijen bestond. Daarmee is aan een eerste van 

drie voorwaarden om arbeidsverdeling de moeite waard te maken vol-

daan: een markt van voldoende omvang (1). "That the division of labour 

is limited by the extent of the market" heet het bij Smith. Zonder vol-

doende vraag is het niet lonend een bepaald beroep uit te oefenen, laat 

staan om het werk te verdelen over meer personen. Sommige bezigheden, 

voegt Smith daar aan toe, zijn dan ook alleen rendabel in een grote stad.20 

Dat laat zich ook constateren voor de schilderkunst. Dat de omvang van 

de markt voor schilderijen in de kleinere plaatsen in de Nederlanden niet 

heel groot geweest zal zijn, en het nut van arbeidsverdeling dus gering, 

blijkt bijvoorbeeld uit de gegevens over een provinciestad als Zwolle. Daar 

stonden, voordat de schilders zich in 1652 in een eigen Bartholomeus-

gilde afscheidden, niet meer dan zes schilders ingeschreven bij het Lucas-

gilde.21 De productie van schilderijen van meer dan lokale betekenis con-

                                                             
17 Helmus 2010, pp. 50-54 en 341-345. 
18 De Marchi en Van Miegroet 2005; zie ook hoofdstuk V. 
19 Montias 1990b, p. 372; Van der Woude 1991, p. 315 tabel 8; North 1992, inleiding z.p. en 
pp. 101-125; en Sluijter 1999, pp. 116-118.  
20 Smith 1979 (1776), pp. 121-126; en Mintzberg 1997 (1983), pp. 4-10 en 45. Het begrip 
kritische massa, de omvang van de groep individuen, die nodig is om een bedrijf van welke 
aard dan ook om tot bloei te komen staat hiermee in verband, en werd voor de schilderkunst 
van de zeventiende eeuw geïntroduceerd door Montias 1982, p. 105; Montias 1987, pp. 457-
458; en concreet uitgewerkt door Rasterhoff 2012, pp. 253-255; een verband naar kwaliteit 
wordt gelegd door Sluijter 2015, pp. 16-19.  
21 Streng en Van Dijk 1997, p. 15: in dezelfde tijd waren in het Lucasgilde onder andere ook 
nog de glasschrijvers, goudsmeden, de beeldsnijders, kistenmakers, drukkers, boekbinders 
en -verkopers, en schoolmeesters opgenomen. 
Het beeld van de werkplaatsorganisatie van de schilder in kleinere plaatsen conformeert aan 
het algemene beeld van het ambachtelijk bedrijf, waar doorgaans slechts voor de lokale 
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centreerde zich in de grote steden, zoals Amsterdam of Antwerpen, Brus-

sel, Brugge, Den Haag, Haarlem, Leiden, Mechelen of Utrecht.22 Daar 

werd niet alleen voor de ‘binnenlandse’ markt gewerkt, maar ook voor de 

export naar Duitsland, Frankrijk, Italië, Spanje en van daaruit naar Zuid 

Amerika, het Baltische gebied en Scandinavië.23 Uiteraard varieerde aard 

en omvang van de schilderijenproductie per plaats en in de loop der tijd. 

Zo was Brugge lang een cultureel centrum van betekenis, maar aan het 

begin van de zestiende eeuw lijkt de schilderkunstige bedrijvigheid daar 

terug te lopen, terwijl het aantal inschrijvingen van meesterschilders en 

leerlingen in het gilde van Antwerpen juist toenam.24 En de omvang van 

de productie van goedkope (waterverf)schilderijen in Mechelen, in de 

tweede helft van de zestiende eeuw verbijsterend in zijn omvang, zou 

gedurende de zeventiende eeuw steeds verder zijn teruggelopen.25  

 Fluctuaties in de schilderijenproductie werden niet alleen door 

economische factoren veroorzaakt, maar ook door sociale. Hadden de 

vernielingen van de Beeldenstorm van 1566 in het Zuiden op den duur 

een stroom aan nieuwe en grootschalige opdrachten voor altaarstukken 

en kerkdecoratie tot gevolg; in het Noorden verdwenen dergelijke op-

drachten juist omdat de (openlijke) katholieke eredienst er in de periode 

tussen 1573 en 1581 verboden werd. Daar zette de tendens die ook al in 

het Zuiden waarneembaar was, namelijk dat schilders zich steeds meer op 

afgebakende typen voorstellingen zoals portretten, landschappen of stil-

leven enz. concentreerden, zich verder door.26 Na 1660 kromp de markt 

                                                                                                                                         
markt gewerkt werd.  Soms werd een meester geholpen door enkele knechten of leerlingen. 
In dit soort bedrijfjes was  arbeidsverdeling niet zo ver ontwikkeld, zie Noordegraaf 1976, p. 
4. 
22 In deze tijd waren de Nederlanden het gebied in Europa met de hoogste graad van 
verstedelijking, volgens Brulez 1986, p. 84 een voorwaarde voor grote artistieke 
bedrijvigheid.  
Voor het aantal schilders actief in een bepaalde stad in een gegeven jaar, is op de website 
van Ecartico een geanimeerde kaart Number of painters active in different towns in the 
Low Countries 1500-1700 te raadplegen, zie 
http://www.vondel.humanities.uva.nl/ecartico/analysis/?task=numbersmap (9 november 
2015).  
23 Floerke 1905, pp. 75-85; Campbell 1976, pp. 190 en 196-197; Dubbe en Vroom 1986, p. 
22; North 1992, pp. 47-48; Montias 1996, pp. 28-29, 57-59 en 68-70; Vermeylen 1999, m.n. 
pp. 18-21. 
24 Sosson 1970, pp. 91-100 meent dat de schilderijenproductie in Brugge zich bovendien 
concentreert in een paar grote ateliers in plaats van een groter aantal kleinere; zie ook 
Montias 1990b, p. 368. 
25 De Marchi en Van Miegroet 2005; zie ook hoofdstuk V. 
Overigens zijn in zeventiende-eeuwse inventarissen nog steeds grote hoeveelheden 
waterverfdoeken aan te treffen, soms met vermelding van een herkomst uit Mechelen, zie 
bijvoorbeeld Duverger 1969, pp. 83, 96-97, 108, 112, 122 en 169. Systematisch onderzoek 
zou mogelijk een beter beeld geven van de mate waarin deze productie afnam. 
26 Dubbe en Vroom 1986, p. 14;  North 1992, pp. 101-125; Thijs 1993, pp. 105-113; Bok 
1994, pp. 91-99; De Marchi en Van Miegroet 1994, pp. 451-464; Briels 1997, p. 29; Sluijter 
1999, pp. 114-116; Baudouin 2000, pp. 1-2; en Peeters 2008, p. 98.  
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voor schilderijen in het Noorden in hoog tempo. Tijdgenoten weten dat 

aan de gevolgen van het voortdurende oorlog voeren, met als dramatisch 

dieptepunt de economische kracht in het rampjaar 1672, toen de Repu-

bliek door Engeland én Frankrijk werd aangevallen; en aan een verande-

rende mode. Maar ook jarenlange structurele overproductie deed de 

vraag naar nieuwe schilderijen fors afnemen.27 

 Maatschappelijke onrust of een veranderend economisch tij; de 

mobiliteit van schilders op zoek naar werk was groot. Lokale gebeurtenis-

sen hadden hun invloed, zoals de grote brand in Delft van 1537. De we-

deropbouw trok veel kunstenaars van elders naar de stad.28 In een breder 

verband brachten de godsdiensttwisten met name na de val van Antwer-

pen in 1585 een uittocht van emigranten naar de Noordelijke Nederlan-

den op gang. Onder hen waren veel schilders, die zich vestigden in steden 

als Middelburg, Amsterdam en Haarlem. In Haarlem verachtvoudigde 

het aantal schilders zelfs in kwart eeuw tijd, tussen 1609 en 1635; een 

toename die vele malen groter was dan de algemene bevolkingsgroei in de 

stad.29 In het geteisterde Antwerpen droeg na de eeuwwisseling de Con-

trareformatie bij aan een nieuwe, en opzienbarende groei van de kunstin-

dustrie. In 1616 bleek het aantal schilders weer bijna verdubbeld naar 

ruim 200.30 Op zoek naar werk, maar ook avontuur of nieuwe inspiratie 

trokken schilders wanneer ze hun leertijd eenmaal achter de rug hadden 

van de ene naar de andere plaats, niet alleen binnen de Nederlanden 

maar over heel Europa. Een voortdurende uitwisseling van werkmetho-

den en picturale motieven was het resultaat.31 

 Dat is een relevante constatering, want het biedt de mogelijkheid 

om gaandeweg dit hoofdstuk verder uit te werken in welke vorm voldaan 

werd aan de andere voorwaarden waaraan volgens economen moet wor-

den beantwoord om arbeidsverdeling nuttig te maken: een reservoir aan 

direct inzetbare arbeidskrachten (2) en coördinatie tussen de taken die de 

verschillende medewerkers moeten uitvoeren (3).32  

 

                                                             
27 Montias 1990b, p. 368; Israel 1991, p. 295; Bok 1994, pp. 120-127; De Vries en Van der 
Woude 1995, pp. 403-404 en 775. 
28 Dubbe en Vroom 1986, p. 21. 
29 Kloek 1993, pp. 55-56; Briels 1997, pp. 27-29 en passim;  Sluijter 1999, p. 117; Goosens 
2001, pp. 44-49.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
30 Dubbe en Vroom 1986, p. 21; Briels 1987, pp. 12-26; Thijs 1993, pp. 105-113. 
31 Zie o.a. Van de Wetering 1997, pp. 43 en 139-140; Lammertse en Giltaij 2008, p. 26.  
32 Mintzberg 1997 (1983), pp. 4-10 en 45 deelt getrouw aan zijn opzet de manieren om het 
werk te coördineren in vijven: onderlinge aanpassing (a); direct toezicht (b); en 
standaardisering van de werkmethode (c), het product (d) en de vaardigheden van de 
medewerkers (e). 
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Proces 
Een voortdurende uitwisseling betekent dat van de schildermethoden, de 

manier van werken die schilders hanteerden, wel een algemeen beeld te 

geven valt. Want het mag duidelijk zijn: een schilder was beslist geen vrij 

kunstenaar, die eens lekker flamboyant met verf kon gaan smeren, al naar 

gelang de inspiratie van het moment. Hij was een ambachtsman, die zijn 

dagelijks brood zo goed mogelijk moest zien te verdienen.33 En om in een 

ambachtelijke werkvorm te kunnen functioneren, om kennis van de ver-

vaardiging van een product te kunnen overdragen én om binnen een pro-

ductieproces bepaalde onderdelen aan een ander te kunnen overlaten 

moet dat werkproces volgens rationeel bepaalde, gestandaardiseerde 

methoden uitgevoerd worden aldus – kort samengevat – Mintzberg. Een 

gestandaardiseerd werkproces is één van de manieren waarmee de coör-

dinatie tussen de taken die verschillende medewerkers moeten uitvoeren 

tot stand kan worden gebracht (3c). 34 De econoom heeft geen specifieke 

beroepsgroep in gedachten, maar geprojecteerd op het zestiende- en ze-

ventiende-eeuwse schildersambacht wekken Mintzbergs uitspraken de 

verwachting dat de praktijk vereiste dat de vaardigheden die een schilder 

geleerd had, een zekere uniformiteit moeten hebben bezeten. Zonder dat 

zou het niet alleen onmogelijk zijn om het vak over te brengen van mees-

ter op leerling, maar ook om op een productieve manier een bijdrage te 

leveren aan het werk van een andere schilder.  

 Ervan uitgaand dat alleen schilders die hun eerste leertijd al ach-

ter de rug hadden een volwaardige bijdrage konden leveren, of zij nu gezel 

waren of meester, wordt hier alleen die vorm van werkverdeling in be-

schouwing genomen.35 Uiteraard bestonden er verschillen in de werkwij-

ze, in de loop van de tijd, per plaats, per type voorstelling en ook per 

schilder, maar in grote lijnen en wat arbeidsverdeling aangaat zullen die 

verschillen zullen minder zwaar gewogen hebben dan de overeenkom-

sten.  

 Hoe verliep het vervaardigingsproces van een schilderij dan, in 

termen van Smith en Mintzberg?  Conform de manier waarop Smith dat 

bijna driehonderd jaar later beschreef voor de speldenmaker, was het 

                                                             
33 Price 1974, pp. 120-121. 
34 Mintzberg 1997 (1983), pp. 4-10, 33 en 41-46.  
35 Leerlingen zullen in de eerste jaren van hun leertijd weinig productief zijn geweest, al 
namen ze zeker deel aan de werkzaamheden in het atelier. Ze voerden bijvoorbeeld 
voorbereidende handelingen aan het schilderen uit zoals het prepareren van paletten, het 
schoonmaken van penselen en het wrijven van verf. In tegenstelling tot gezellen ontvingen 
ze geen loon, maar betaalden voor het onderwijs dat ze kregen; zie onder meer: Campbell 
1976, p. 190; Miedema 1981, pp. 56-63; Van de Wetering 1986b, pp. 45-90; Bok 1990, pp. 
58-68; De Jager 1990, pp. 69-111; North 1992, pp. 79-85; Bok 1994, pp. 43-44; Montias 
1996, pp. 100-101. 
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maken van een schilderij al voor het begin van de zestiende eeuw opge-

splitst in afzonderlijk onderdelen die uitgevoerd werden door gespeciali-

seerde ambachtslieden. De manier waarop het werk aan een schilderij in 

stappen was verdeeld had in de eerste plaats te maken met de ver- of be-

werking van de verschillende materialen: van grondstoffen als hout voor 

panelen tot halffabricaten als doek, eveneens voor de drager, of pigmen-

ten en olie. De opsplitsing is een weerspiegeling van de indeling van de 

gilden, die van oudsher gevormd werden op basis van de gebruikte grond-

stoffen.36 Het verloop van het productieproces in zijn geheel, van begin 

tot eind, visualiserend als een voortgaande lijn, benoemt Mintzberg dit 

type werkverdeling als horizontale taakspecialisatie, dat wil zeggen de 

specialisatie in één onderdeel van een productieproces van grondstof tot 

eindproduct.37 Terugkomend op de schilder houdt dat in dat hij als laatste 

schakel in het productieproces van schilderijen zijn materialen kon aan-

schaffen bij andere gespecialiseerde ambachtslieden of handelaren. 38 Om 

te beginnen was dat de drager; meestal paneel of doek in een standaard-

formaat of naar de gewenste maat gemaakt eventueel inclusief preparatie-

laag, bedoeld om de drager effen te maken en de verf beter te laten hech-

ten. Die preparatielaag kon echter  ook in de schilderswerkplaats zelf 

worden aangebracht. Omdat verf niet lang bewaard kon worden werd die 

regel in het atelier zelf bereid, door pigmenten en olie te mengen: het 

wrijven van de verf. In een eerste verdeling van het schilderwerk kon de 

                                                             
36Filipçzak 1987, p. 15 geeft dat aan als verklaring waarom schilders en houtsnijders in 
Antwerpen aanvankelijk in één gilde waren ondergebracht: beiden werken namelijk met 
houten dragers. Zie ook Prak 2007, p. 144; en Wadum 2009, p. 48. 
Om de voordelen van deze manier van werkverdeling volgens Adam Smith nog eens te 
herhalen: doordat iedere ‘mede’werker zich specialiseerde in het verwerken van één type 
materiaal, de paneelmaker in hout of de schilder in verf, kon hij zich beter in juist die ene 
vaardigheid bekwamen. Ten tweede bespaarde hij tijd en moeite omdat hij niet hoefde te 
wisselen van hamer en beitel naar verf en kwasten. Tenslotte  vergemakkelijkte de 
specialisatie het standaardiseren van elementen in het werkproces, bijvoorbeeld het formaat 
van de drager, paneel of doek. Inmiddels is naar vervaardiging van met name panelen maar 
ook doeken de nodige studie verricht, zie onder meer De Pauw-de Veen 1969, pp. 127-128 
(over benamingenvan dragers, ook doeken, die zoals ‘stuyversmate’ of ‘enkelen’ of ‘dobbelen 
doeck’ refereren aan de standaardmaat of aan de prijs die daarbij hoorde); Bruyn 1979, pp. 
96-115; Van de Wetering 1982, pp. 13-17; Van de Wetering 1986a, p. 15; Campbell 1998a, p. 
23 en pp. 29-30 en Wadum 2009, p. 59. 
37 Mintzberg 1997 (1983), pp. 27-35 gebruikt de tegenhanger van horizontale 
taakspecialisatie, verticale taakspecialisatie, om hiërarchische verhoudingen en de daarbij 
horende specialisatie aan te duiden. Die vorm van specialisatie speelt in 
schilderswerkplaatsen maar een beperkte rol, bijvoorbeeld wanneer Rubens als 
‘hoofdaannemer’ de opdracht krijgt voor het jachtslot van koning Philips IV, de Torre de la 
Parada, zie Alpers 1971, of wanneer de Antwerpse kunsthandelaren Forchoudt en Musson 
opdrachten voor reeksen schilderij aan verschillende schilders uitbesteden, zie hoofdstuk V, 
pp. 147-151. 
38 Faries 1977, p. 23; Wadum 2009, pp. 45-67 en 126; Boers 2012, p. 54. 
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schilder beide taken, het gronderen en wrijven van de verf eventueel aan 

assistenten over laten.  

 Resteerde het eigenlijke schilderwerk. Om de mogelijkheden voor 

werkverdeling binnen het schilderen beter te kunnen overzien is het han-

dig om een schematische voorstelling van het werkproces te geven. Aan 

de hand van de termen die indertijd gehanteerd werden, voornamelijk 

afkomstig uit zeventiende-eeuwse bronnen, blijkt dat er een onderscheid 

gemaakt werd tussen drie stadia van bewerking: het maken van de inven-

tie (1); het doodverven (2); en het opmaken en retoucheren (3). Het eerste 

stadium is dat van de inventie. Hoewel met het maken van een inventie of 

inventeren in de eerste plaats de geestelijke, immateriële arbeid bedoeld 

werd;  het bedenken van de elementen waarmee een onderwerp werd 

uitgebeeld en het samenstellen van de compositie, was de betekenis van 

de term niet nauw omschreven. De benaming inventie werd net zo goed 

gebruikt voor de materiële neerslag van het geestelijke proces in de vorm 

van een schets op papier, of meteen op de drager.39  

 Na deze eerste fase werd de schildering laagsgewijs aangebracht, 

waarbij twee stadia te onderscheiden zijn. De eerste van die twee (en het 

tweede stadium van de drie in totaal), was het stadium dat in de zeven-

tiende eeuw de doodverf werd genoemd: een onderschildering die diende 

als voorbereiding van het uiteindelijke beschilderde oppervlak. Bij een 

gekleurde onderschildering werden de verschillende partijen meestal per 

kleur uitgewerkt, een onderschildering in grisaille diende vaak om de 

licht- en schaduwwerking in zijn geheel voor te bereiden. Onderdelen van 

de voorstelling die een andere kleur moesten krijgen dan die van de 

doodverf, werden eventueel uitgespaard (2). In het derde en laatste stadi-

um, dat van het opmaken en retoucheren, werden naast de uiteindelijke 

kleuren en contouren de detaillering: stofuitdrukking en licht- en scha-

duwwerking aangebracht (3).40 Dikwijls werd bij het schilderen van de 

voorstelling als het ware van achteren naar voren gewerkt.41  

                                                             
39 Volgens Miedema 1981, pp. 139-145 kan inventie bij Van Mander ook staan voor een 
tekening, het schilderij of een kunstwerk in het algemeen. Overigens zijn de termen die 
gebruikt worden om het maken van schilderijen te beschrijven, die is overgeleverd niet 
alleen voor ons niet altijd even eenduidig, maar ook voor de toenmalige gebruikers, zoals De 
Pauw-de Veen 1969, passim herhaaldelijk constateert. 
40 Dit model is samengesteld uit gegevens van De Pauw-de Veen 1969, pp. 97-99 en 238-
309;  Miedema 1981, pp. 34-35, 139-145, 156-162 en 173-193; Knuth-Federspiel 1985, pp. 
19-20 en 66-76; Miedema 1987, pp. 141-147; Van de Wetering 1997, pp. 33 en 140-149; 
Vlieghe  2000, pp. 195-211; Van Hout 2005, m.n. pp. 60-64.  
Vlieghe 2000, p. 196: Pieter van Lint, een Zuid-nederlandse schilder actief in de jaren 
twintig van de zeventiende eeuw, gebruikt in zijn notitieboek wel duidelijk onderscheiden 
benamingen voor de verschillende stadia van zijn werk zoals ‘onvolmaeckt’, ‘beghost’en 
‘voltooid’, maar ook namen die naar specifieke stadia verwijzen zoals ‘doodtverwe’ of  
‘gheprimuert doeck’.  
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 Uiteraard zal in de praktijk niet elk stadium zo precies afgeba-

kend zijn geweest, voor de medewerkers zal het hele proces van ontwerp 

tot eindresultaat zich als een vloeiend, organisch geheel hebben voorge-

daan. Daarnaast is in gesimplificeerd model als dit geen rekening gehou-

den met plaatselijke verschillen of individuele aanpassingen in de werk-

wijze van schilders. Maar zulke verschillen doen geen afbreuk aan het 

algemene beeld, evenmin als ontwikkelingen in de schildertechniek dat 

doen. Goede voorbeelden om in dit verband aan te halen zijn de reductie 

van het aantal verflagen, nodig om bepaalde schilderkunstige effecten te 

bereiken aan het begin van de zestiende eeuw of de invoering van de ge-

kleurde schildergrond aan het eind van de zestiende eeuw. In het Brugse 

schildersmilieu van rond 1500 vereenvoudigden schilders als Colijn de 

Coter en Gerard David de opbouw van het aantal lagen ten opzichte van 

hun voorgangers die vele verflagen over elkaar glaceerden om bepaalde 

stofuitdrukkingseffecten, met name die van brokaten stoffen, te bereiken. 

Een vergelijkbare ontwikkeling richting een versimpelde, meer directe 

schilderwijze is geconstateerd in het vroeg zestiende-eeuwse Leiden, in 

het werk van Cornelis Engebrechtsz, Lucas van Leyden en Aertgen van 

Leyden.42 De invoering van de gekleurde grondering, een basislaag in één 

toon, vaak een grijs- of roodachtige, of bruine kleur die over de aanvanke-

lijk witte of lichtgekleurde grondlaag werd aangebracht,  aan het eind van 

de zestiende eeuw, kan eveneens als een technische innovatie gezien wor-

den die het mogelijk maakte om het aantal verflagen dat vervolgens 

moest worden opgebracht terug te brengen. 43  

 Traditioneel gezien als autonome stijlveranderingen, artistieke 

vernieuwingen in reactie op eerdere stijlen, zijn ontwikkelingen als deze 

ook te beschouwen als technische vernieuwingen die de economische 

                                                                                                                                         
Dat schilders aan meerdere schilderijen tegelijk werkten, zoals uit Van Lints notitieboek 
naar voren komt, was vaak het geval, zie bijvoorbeeld Van Hout 2005, pp. 63-64. 
41 Over de noodzaak om in plans van achteren naar voren te werken bij het schilderen, zie 
bijvoorbeeld De Lairesse 1712 (1707), pp. 13-14.  
Van de Wetering 1997, pp. 33-44 en p. 203: Rembrandt werkte in het algemeen van achter 
naar voren in zijn composities, een werkwijze die gedurende zijn hele loopbaan niet 
fundamenteel veranderde. Het opbouwen van een schilderij in partijen, vlakken, velden en 
figuren (piano, campo en figure) was ook in Italië gebruikelijk, zie Stumpel 1990, pp. 131-
172.  
42 In de Zuidelijke Nederlanden van de late vijftiende - en vroege zestiende eeuw signaleert 
Périer-d'Ieteren 1985, pp. 5-6 een algemene trend naar simpeler en minder tijdrovende 
schildertechnieken. In het Noorden neemt Filedt-Kok e.a. 2011, pp. 16-20 en 79-100 een 
vergelijkbare ontwikkeling waar bij schilderijen die tussen 1510 en 1530 gedateerd worden, 
een tendens die zich omtrent dezelfde tijd eveneens voordoet in Duitsland, zie: Grimm, 
Erichsen en Brockhoff 1994, p. 186.  
43 Miedema & Meijer 1972-1973, pp. 123-137; Knuth-Federspiel 1985 pp. 98-101; Van 
Asperen de Boer, Faries en Filedt Kok 1986, pp. 86-87; Hendriks, Van Grevenstein en Groen 
1991/1992, pp. 481-493; en Van Hout 2005,  pp. 58-59. 
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efficiëntie van de productie vergrootten. Door het aantal opgebrachte 

verflagen te verminderen kon een schilder misschien op materiaalkosten 

bezuinigen, maar zeker ook op de arbeid en tijd die nodig was om die 

verflagen aan te brengen, én om ze te laten drogen. In recente kunsthisto-

rische teksten worden dergelijke vernieuwingen gericht op het besparen 

van materiaal, arbeid of tijd benoemd als procesinnovatie. Per (economi-

sche) definitie blijven bij een procesinnovatie de eigenschappen van het 

product echter onveranderd. Strikt genomen is het dus niet juist om de 

verandering als procesinnovatie te benoemen, in de aangehaalde voor-

beelden verandert de stijl van het schilderij, dus het product, immers 

ingrijpend. Maar is de aanduiding productinnovatie, dat is een vernieu-

wing die bepaald wordt door de eigenschappen van het product, in dit 

geval de stijl van het schilderij, dan beter van toepassing?44 Bij Colyn de 

Coter en Gerard David is het doel nog steeds hetzelfde, het creëren van 

een overtuigende illusie, maar de manier waarop die tot stand komt is 

vereenvoudigd. Bij Jan van Goyen ligt dat anders. Daar gaan de verande-

ringen in de werkwijze en in de stijl hand in hand, hier bestaan de veran-

deringen in het proces en van het product in wisselwerking met elkaar. 

Toch kan ook hier naar voren gebracht worden dat het intentie van de 

schilder hetzelfde is gebleven: het scheppen van een overtuigende illusie. 

Het is dus goed om te realiseren dat het toepassen van economische be-

grippen op de culturele industrie afhankelijk is van hetgeen door ons 

gezien wordt als de gangmaker voor de verandering.  

 Eerder dan het gebruik van kostbare materialen, zou de hoge 

kwaliteit van het werk, het technische en artistieke niveau van de factor 

arbeid datgene zijn geweest wat de producten van de Nederlandse schil-

ders zo bijzonder maakte.45 Bij het bepalen van de prijs van een schilderij 

moet de factor arbeid dan ook zwaar gewogen hebben. Een grove schat-

ting van het aandeel van de arbeid ten opzichte van de totale prijs is voor 

de zeventiende eeuw voorhanden. Op basis van de bewaard gebleven ad-

ministratie van de Antwerpse kunsthandelaar Matthijs Musson over de 

jaren 1627-1676 blijkt dat de kosten van het werk tussen één derde en 

twee derde van de verkoopprijs uitmaakten. 46  Musson opereerde voor-

                                                             
44 Door Deceulaer en Diels 1997, pp. 2-9 wordt er op gewezen dat het economisch jargon in 
de kunstgeschiedenis niet altijd even nauwkeurig gebruikt wordt.  
45 Dubbe en Vroom 1986, pp. 13-16; Montias 1987, p. 455; Bok 1998, p. 105 noemt naast het 
aantal uren dat een schilder aan een werk besteedde ook het formaat en de detaillering van 
het schilderij; Campbell 1998a, p. 18; Deceulaer en Diels 2007, pp. 5-9.  
In Italië wordt een verschuiving van de nadruk van kostbare materialen naar 
schilderkunstige vaardigheden in contracten tussen schilder en opdrachtgever al in de 
vijftiende eeuw geconstateerd, zie Baxandall 1972 (1995), pp. 23-33. 
46 Voor deze berekening baseert Montias 1996, pp. 106-110 zich op de publicatie van 
Mussons bewaard gebleven administratie, gepubliceerd door Denucé 1949 en Duverger 
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namelijk aan de onderkant van de markt, en het overgrote deel van het 

werk dat hij bij kunstenaars uitzette, was laag van kwaliteit en goedkoop. 

Het is aan te nemen dat in het duurdere segment de factor arbeid alleen 

maar belangrijker, en dus kostbaarder was. Met zulke ruime marges voor 

het aandeel arbeid, tussen een en twee derde, en de overeenkomsten in de 

werkplaatspraktijk tussen het Noorden en het Zuiden, is het niet be-

zwaarlijk om te veronderstellen dat dit aandeel in het Noorden vergelijk-

baar moet zijn geweest.  

 Met arbeid als belangrijke kostenpost was werkverdeling, het 

verdelen van het eigenlijke schilderwerk over meerdere schilders, of 

‘handen’, een andere manier om de productie van een werkplaats efficiën-

ter te organiseren, tijd te winnen en/of kosten te drukken. Dat arbeids-

verdeling een wijdverbreide en volkomen ingeburgerde praktijk was, 

daarvan getuigen schilderijen, geschreven bronnen, maar ook kunsthisto-

rische, en stijlkritische evaluatie van schildersoeuvres inderdaad alle-

maal.  

 

In het beschikbare bronmateriaal, schilderijen of geschreven bronnen, 

zijn twee hoofdvormen te onderscheiden in de manier waarop het schil-

derwerk, het proces, werd verdeeld. De vorm waarbij de opeenvolgende 

stadia in de lagenopbouw van het schilderij - van de eerste opzet van de 

inventie via de doodverf tot het opmaken en retoucheren - door verschil-

lende schilders werden uitgevoerd is de vorm die in de regel met werk-

verdeling binnen het atelier wordt geassocieerd. In het algemeen luidt de 

veronderstelling dat het belangrijkste werk, de inventie en het opmaken 

                                                                                                                                         
1969. Duverger 1969, pp. 5-7 is uiterst kritisch over de bronnenpublicaties van Denucé, 
waarvan ik niet alleen Denucé 1949 maar ook Denucé 1931, 1932 en 1934 en 1949 gebruikt 
heb voor het samenstellen zowel van de tekst als de ondersteunende databases. Nadat ik 
hierop werd gewezen, heb ik bij wijze van controle het eerste deel van de reeks publicatie 
over Antwerpse kunstinventarissen van Duverger, Duverger 1984 vergeleken met de 
betreffende gegevens die ik aan Denucé heb ontleend. Dit leverde geen noemenswaardige 
discrepanties tussen beide op, vermoedelijk omdat ik uitsluitend gelet heb op co-producties, 
die alleen te identificeren zijn wanneer er namen bij vermeld zijn. Kennelijk had Denucé 
meer belangstelling voor bij naam genoemde schilders, waardoor hij accurater te werk ging. 
Tussen de gegevens gepubliceerd door Denucé 1949 en Duverger 1969 bestaan wel veel  
discrepanties. De vermeldingen van c0-producties in beide publicaties zijn in de database 
bronnen zo goed mogelijk met elkaar in overeenstemming gebracht, en eventuele 
verschillen vermeld. Reden om Denucé's informatie niet zonder meer te verwijderen voor 
die van Duverger, is dat de gegevens van die eerste soms uitvoeriger zijn. Duverger 1969, pp. 
5-7 geeft zelf ook aan dat Duverger meer stukken heeft kunnen inzien en overnemen, die 
sindsdien uit de Antwerps archieven verdwenen zijn. 
Volgens Spear 2003, p. 314 in zijn studie naar de sociale en economische status van 
schilders in het Rome van de vroege Barok maakten de kosten van drager, olie en pigmenten 
met uitzondering van het extreem dure ultramarijn maar een fractie – grofweg rond een 
tiende - van de verkoopprijs uit. De rest van het bedrag werd bepaald zijn door de arbeid van 
de schilder en zijn medewerkers, maar ook de minder tastbare factoren die de reputatie van 
een schilder bepaalden, zie ook Bok 1998, p. 105; Sluijter 2008, pp. 9-23; en Sluijter 2015. 
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of retoucheren (het eerste en het laatste stadium van de modelwerkwijze) 

door de meester zelf werd gedaan. De minder belangrijke, voorbereidende 

lagen werden aan medewerkers gedelegeerd (A). Een tweede manier om 

het schilderwerk aan één schilderij over meerdere handen te verdelen was 

die waarbij de voorstelling als een optelsom van afzonderlijke partijen 

werd gezien. Landschap, figuren, architectuur, stillevenelementen, drape-

rieën konden over verschillende, vaak in het betreffende onderwerp ge-

specialiseerde schilders verdeeld worden (B).  

 Om deze twee manieren van arbeidsverdeling van elkaar te on-

derscheiden zijn eerder de algemene benamingen horizontaal en verti-

caal geopperd. In een studie naar een gecompliceerd voorbeeld, dat van 

het tussen 1443 en 1451 geschilderde Laatste Oordeel-retabel van Rogier 

van der Weyden in Beaune wordt horizontaal gebruikt als aanduiding 

voor de werkverdeling in de lagenopbouw; verticaal wanneer specifieke 

partijen,zoals bepaalde figuren, door verschillende schilders werden uit-

gevoerd.47 In het gebruik blijken deze termen echter minder handig, om-

dat ze voor nog veel meer, en tegenstrijdige zaken worden gebruikt. In 

een beschrijving van de werkverdeling in het atelier van Lucas Cranach 

worden de aanduidingen horizontaal en verticaal zelfs volledig andersom 

gebruikt: wanneer de fasen in de opbouw van de verflagen van een schil-

derij over verschillende medewerkers worden verdeeld wordt dat vertica-

le werkverdeling genoemd,  de samenwerking van gespecialiseerde schil-

ders juist weer horizontaal. 48 In een ander verband worden horizontaal 

en verticaal gebruikt om de hiërarchische verhoudingen tussen schilders 

te verduidelijken, met name bij de studie naar de atelierpraktijk van Peter 

Paul Rubens. Verticaal duidt het gezag van de meester over zijn assisten-

ten binnen de werkplaats aan, horizontaal staat voor de gelijkwaardige 

status van de deelnemers wanneer Rubens samenwerkte met een andere, 

zelfstandige meester zoals bijvoorbeeld Jan Brueghel II.49 Het econo-

misch jargon van Mintzberg biedt hiervoor niet echt uitkomst. Weliswaar 

is werkverdeling binnen de opbouw van de verflagen daar te benoemen 

als werkverdeling volgens de manier waarop het werkproces is opge-

bouwd; en werkverdeling naar de onderdelen van de voorstelling, of naar 

partij, als werkverdeling bepaald door de eigenschappen van het product. 

Maar beiden, werkverdeling naar proces, en werkverdeling naar eigen-

schappen van het product, vallen in de organisatiekunde onder de noe-

mer van horizontale werkverdeling, waarbij de arbeiders één onderdeel 

                                                             
47 Veronée-Verhaegen 1973, pp. 88-92; Bruyn 1975, pp. 290-292; Veronée-Verhaegen 1982, 
pp. 11-12; Peeters 1999, p. 70. 
48 Erichsen in Grimm, Erichsen en Brockhoff 1994, p. 153. 
49 Van Mulders 1997; Vlieghe 2000, p. 201; Balis 2007, p. 40. 
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van de algehele uitvoering van een taak op zich nemen. Verticale taakspe-

cialisatie, want zoals vaker gebruikt Mintzberg arbeidsverdeling en speci-

alisatie als uitwisselbare aanduidingen, verwijst naar een werkverdeling 

waarbij de uitvoering gescheiden is van de controle over het werk.50 Ge-

zien die verschillende, en soms tegenstrijdige betekenissen die aan om-

schrijvingen horizontaal en verticaal gegeven zijn, is het beter om ze hier 

maar helemaal te vermijden. Hier zal ik het arbeidsverdeling in de lagen-

opbouw (A), en arbeidsverdeling naar partij (B) noemen.  

 De meest basale vorm, die van arbeidsverdeling in de lagenop-

bouw (A) is de moeilijkste vorm om vat op te krijgen. Het inzetten van 

medewerkers op deze manier, die gewoonlijk geassocieerd wordt met 

arbeidsverdeling binnen de werkplaats of bij omvangrijke opdrachten, 

was zo vanzelfsprekend dat er weinig woorden aan vuil gemaakt werden. 

Als alles goed verliep, is aan de schilderijen die het resultaat zijn van deze 

vorm van werkverdeling na voltooiing weinig meer te zien: de ene 

verflaag wordt (deels) verborgen door de daaropvolgende. Daarmee 

wordt het gereedschap bij uitstek van de kunsthistoricus, de stijlkritiek, 

moeilijk toepasbaar. Immers, het valt niet mee om 'handen' te onder-

scheiden wanneer de ene verflaag door de andere wordt afgedekt.51 Het 

beste uitgangspunt om deze vorm van werkverdeling door te lichten blij-

ven daarom geschreven bronnen.    

 De werkplaats van Peter Paul Rubens is zonder twijfel het meest 

aangehaalde voorbeeld van een schilderswerkplaats waar arbeidsverde-

ling ingang vond, waaronder ook arbeidsverdeling in de lagenopbouw in 

het schilderij. Het is de meester zelf die zijn werkwijze beschrijft, in de 

eerder aangehaalde briefwisseling met de Engelse edelman Sir Dudley 

Carleton. Rubens verdeelde het werk over zichzelf en zijn assistenten op 

een manier die keurig overeenkomt met het hier boven beschreven mo-

del. Over de inventie als eerste stadium, bij Rubens gewoonlijk in de vorm 

van een olieverfschets, rept hij niet.52 Het werk van zijn assistenten, het 

tweede stadium, beweert Rubens, werd door hemzelf in een derde en 

                                                             
50 Mintzberg 1997 (1983), pp. 27-35 m.n. 29. 
51 Aanwijzingen dat de voorbereidende lagen van een schilderij zijn uitgevoerd door 
medewerkers van een meester zijn soms te vinden wanneer een ondertekening zichtbaar te 
maken is. Verschillen in de uitvoering van de ondertekening, heel gedetailleerd of juist 
summier, kleurnotities en afwijkingen in de uitvoering van de ondertekening en onderlagen 
ten opzichte van het beschilderde oppervlak worden vaak uitgelegd als het gevolg van 
arbeidsverdeling in de lagenopbouw, zie verder hoofdstuk IV, pp. 134-136 nt. 18. 
52 Balis 2000, pp. 132-144 en Logan 2000, pp. 175-191 geven een reconstructie van de 
opeenvolgende stappen van het ontstaansproces van een schilderij in Rubens' werkplaats, 
Werkverdeling was overigens geen onwrikbaar onderdeel van Rubens' productiemethode, 
hoewel dat voor de opeenvolgende stadia van de 'model'werkwijze waarschijnlijk niet zo heel 
veel zal hebben uitgemaakt. Ook onder de schilderijen die Rubens aan Carleton aanbood 
bevonden zich volledig  eigenhandige werken. 
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laatste fase zo uitvoerig geretoucheerd dat het schilderij niet van eigen-

handig te onderscheiden was (afb. 2).53 Dat nam overigens niet weg dat 

Carleton alleen de volledig eigenhandige schilderijen voor zichzelf uit-

koos. 

 Standaard wordt er zowel door tijdgenoten als door kunsthistorici 

van uitgegaan dat het laatste stadium van het schilderen door de meester 

voor zijn rekening wordt genomen, waarbij hij het voorbereidende werk 

van zijn medewerkers geheel of gedeeltelijk overschilderde. Uit de aard 

van de werkverdeling onttrekt het verschil in handen zich grotendeels aan 

de waarneming, en is alleen voor het geoefende oog zichtbaar wanneer 

slechts gedeelten van een voorstelling werden overschilderd. 

 In contrast met de vele medewerkers die Rubens gedurende zijn 

loopbaan in dienst had, waren dat er bij de succesvolle fijnschilder 

Adriaen van der Werff maar een paar, met als voornaamste zijn broer 

Pieter.54 In zijn verheerlijking van de ridder Van der Werff legt Johan van 

Gool in zijn nieuwe Schouburg der Nederlantsche Kunstschilders en 

Schilderessen de baten van de samenwerking grotendeels bij de jongere, 

en veel minder getalenteerde Pieter, die van de faam van zijn veel be-

roemdere broer zou hebben geprofiteerd. Maar één keer zou Adriaen de 

initiator van een samenwerking geweest zijn, bij een serie schilderijen die 

veel tijd en werk vereiste. Over de eerste fase, de eerste opzet, spreekt Van 

Gool niet, maar een onvoltooid paneel met een in lijnen opgezette voor-

stelling op een okerkleurige, bijna naar lila zwemende grondering geeft 

een indruk hoe dat er uit zal hebben gezien. De weinig spontane manier 

waarop de in wit krijt en zwarte verf 'getekende' figuren zijn opgezet, zijn 

naar alle waarschijnlijkheid het gevolg van Van der Werffs gewoonte om 

composities meermalen te herhalen (afb. 3). Volgens Van Gool volgden de 

stadia van het schilderen dicht op elkaar; naar instructie van Adriaen 

legde Pieter de schildering aan, waarna die eerste het werk direct over-

schilderde, nat-in-nat.55 Het is Adriaen zelf die Van Gools wishful thin-

                                                             
53 Rooses en Ruelens dl. 2 1898, pp. 149-160 nr. CLXVIII Rubens aan Carleton 12 mei 1618; 
database schilderijen, nrs. 283 en 657; zie ook hoofdstuk I, pp. 21-22 nt. 14-15 en 44-45.  
Rubens' Decius Mus-serie, op doek geschilderde ontwerpen voor wandtapijten, is een ander 
voorbeeld van werkverdeling in de lagenopbouw in het atelier van de Antwerpse meester. 
Baumstark 1985, pp. 3-4 herkent nog veel van Rubens' eigen handschrift in de tientallen 
vierkante meters oppervlak, waarvoor atelierdeelname onvermijdelijk was om ze 
beschilderd te krijgen. Wanneer je de vermelding in de in 1692 bij het overlijden van vader - 
schilder - en zoon Van Eycke uit Antwerpen opgestelde inventaris, mag geloven, werden ze 
"geordonneert door den Heere Rubbens ende opgeschildert door den Heere van Dyck". Zie 
database schilderijen, nr. 428 en database bronnen, nrs. 125 en 1389. 
54 Gaehtgens 1987, pp. 180-184. 
55 Van Gool 1750-1751 dl. 1, pp. 235-238 dl. 2, pp. 376-410; zie: database bronnen, nr. 28 en 
database schilderijen, nrs. 970-985. Het paneel dat zich nu in het Rijksmuseum bevindt,  
kwam te voorschijn van onder een ander, wel voltooid doek van Adriaen van der Werff, 
waarvoor het als steun was gebruikt, zie 
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king blootlegt, hij maakte wel degelijk stelselmatig gebruik van de dien-

sten van zijn broer gebruik. In een bewaard gebleven notitieboekje over 

de jaren 1716 tot aan zijn dood in 1722 turfde Adriaen de dagen die hij zelf 

aan een voorstelling besteedde:“ider Streepje een Dagh" en in voorko-

mende gevallen wanneer en hoelang Pieter aan het stuk werkte (afb. 4). 

De meeste van de in het boekje vermelde schilderijen zijn nog te achter-

halen (afb. 5).56  

 Het was mooi geweest om twee van die gedocumenteerde schilde-

rijen met hetzelfde onderwerp naast elkaar te leggen: één uitsluitend van 

Adriaen, en één van Adriaen met medewerking van Pieter. Wat zijn de 

verschillen? Helaas is zo'n paar niet voorhanden. Maar ook tussen een 

ander schilderij van Adriaen alleen, gedeeltelijk vergelijkbaar aan één van 

de stukken waarvan in het Rotterdamse notitieboekje aangetekend is dat 

het werk verdeeld was over Pieter en Adriaen is het bepaald een uitdaging 

om iets van verschil te zien tussen het eigenhandige werk en de co-

productie (afb. 5 en 6). Geen wonder dan, dat er maar één schilderij te 

vinden is, waarvan een toeschrijving is geopperd aan Adriaen en Pieter 

samen die niet direct gebaseerd is op de aantekeningen uit Adriaens noti-

tieboekje (afb. 7).57 Dat is veelzeggend, het bevestigt nogmaals hoe lastig 

het is  om van arbeidsverdeling in de lagenopbouw later nog iets terug te 

zien aan een schilderij. Net als zijn broer was Pieter van der Werff als 

zelfstandig schilder werkzaam, hij was als meester ingeschreven in het 

Rotterdamse schildersgilde. Het laat zien dat deze vorm van werkverde-

ling niet uitsluitend voorbehouden is aan het type organisatie waarmee 

het gewoonlijk geassocieerd wordt: werkplaatsen waar medewerkers on-

der supervisie van de meester hun aandeel in de productie leverden. 

 Overdoen, overgaan, overschilderen, retoucheren of opmaken; 

het is de woordkeus in verspreide geschreven bronnen als inventarissen 

die aangeeft dat er een verdeling van het werk via de lagenopbouw op 

heeft plaatsgevonden. Daarbij is de status van de medewerkers lang niet 

altijd duidelijk: waren de schilders beide meester, of tenminste onafhan-

kelijk van elkaar opererende schilders, of was de verhouding er één tussen 

meester en tijdelijke kracht binnen de werkplaats? De informatie is bijna 

altijd summier, en meer dan wat verspreide incidenten lijken het op het 

eerste gezicht niet te zijn. Een copye [van een Lantschap van]  2) nae 

Poelenburgh bij hem selfs geretouchiert was in 1649 onderdeel van verlo-

                                                                                                                                         
https://www.rijksmuseum.nl/nl/search/objecten?s=objecttype&p=1&ps=12&f.principalMa
ker.sort=Adriaen+van+der+Werff&ii=2#/SK-C-1604,2 (30 mei 2015). 
56 Zie database schilderijen, nrs. 963-969 en 986-991. Het notitieboekje bestaat uit 
zogenoemd 'tafeletten', afwisbare bladen, zie Van de Wetering 1991, m.n. pp. 222-224. 
57 E.W. 1962, p. 152, zie database schilderijen, nr. 652. 
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ting in Wijk bij Duurstede.58 De reden waarom de obscure bloemenschil-

der Joris van Lier de meer succesvolle Jacob Vosmaer een bloemstilleven 

liet retoucheren is meer expliciet aangegeven: Vosmaer moest het één en 

ander “verhelpen ende overgaen". 59 Van Cornelis van Poelenburch werd 

een paar keer opgetekend dat hij een reeds in de doodverf gezet schilderij 

volledig retoucheerde of opmaakte, maar een landschap waarvan Cornelis 

van Poelenburch het doodverfstadium had uitgevoerd, en dat vervolgens 

door Herman Saftleven werd opgemaakt is een bijzonderheid. Van bei-

den, Saftleven en Van Poelenburch zijn meer co-producties bekend, maar 

op de genoemde uitzonderingen na nemen die altijd de vorm aan van een 

samenwerking in partijen.60 Zijn de bronnen schaars, desondanks zou het 

toch wel eens om meer dan zo'n handjevol geïsoleerde voorvallen kunnen 

gaan. Althans, dat doen de praktijken van kunsthandelaren vermoeden, 

die deze vorm van arbeidsverdeling stelselmatig lieten toepassen onder 

de schilders die voor hen werkten. In de bewaard gebleven administratie 

van het zeventiende-eeuwse handelshuis van Matthijs Musson, actief in 

het Antwerpen van de zeventiende eeuw, zijn op de 120 vermeldingen van 

samenwerkingen in alle denkbare vormen, er 20 waarvan duidelijk is dat 

het om samenwerking binnen de lagenopbouw van een schilderij gaat. 

Voor de Forchoudts, een familie van Antwerpse kooplieden, zijn die getal-

len 90 tegen twee. Het is misschien geen enorm aandeel, respectievelijk 

een ruime vijftien procent en ruim twee procent, maar genoeg om reke-

ning mee te houden, zeker wanneer je bedenkt dat bij veel van de notities 

de kunsthandelaar de aard van de werkverdeling niet nader specificeer-

de.61 Makkelijk te identificeren zijn de medewerkers in deze vermeldingen 

                                                             
58 Obreen dl. 2 1879-1880, p. 85; zie database bronnen, nr. 1385. 
59 Montias 1982, p. 164; Montias 1990a, p. 50; zie database bronnen, nr. 29, en 
vergelijkbaar de nrs. 49 en 1368. 
60 Respectievelijk Obreen dl. 2 1879-1880, p. 85; De Jonge 1932, p. 126; Boers-Goosens 
2004, pp. 217 en 227, zie database bronnen, nrs. 1191, 1193 en 1385; en De Jonge 1932, p. 
125 Sluijter-Seijffert 1984, pp. 34 en 261-262; Boers-Goosens 2004, pp. 203-204, zie data-
base bronnen, nr. 1192. Naar alle waarschijnlijkheid heeft dit stuk zijn eigenaardigheden te 
danken aan de wensen van de opdrachtgever, de verzamelaar Van Wyttenhorst die wel meer 
buitenissige co-producties liet uitvoeren. 
61 Musson: Denucé 1949, pp. XII-CVIII en passim; en Duverger 1969, passim. Onder de 
ruim 120 nrs. in de database bronnen overgenomen uit de administratie van Musson zitten 
enkele verdubbelingen; de nrs. 58, 68, 70, 111,124, 127, 190, 791, 1143, 1152, 1303-1305, 
1308, 1323, 1325 (mr-mr), 1326 (mr-mr), 1338 en 1365 (mr-mr) zijn die stukken waar 
Musson of zijn vrouw op een of ander manier een vorm van arbeidsverdeling in de 
lagenopbouw aangeeft.   
Forchoudt: Denucé 1931, pp. 9-20 en passim; database bronnen nr. 1262 en 1264. Duverger 
1969, p. 5 is zeer stellig over de correcte naam van deze familie van kunsthandelaren, die 
luidt Forchont, niet Forchoudt zoals Denucé 1931 aanhoudt. Beide namen, en nog andere 
varianten, blijken echter in de zeventiende eeuw gebruikt te zijn, zie Jordens 2009/2010, p. 
28. In navolging van Jordens houd ik Forchoudt aan.  
Voor een evaluatie van Denucé's bronnenpublicaties, zie hiervoor nt.  46. 
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niet, als ze al benoemd worden, maar tenminste vier van de 'tandems' 

bestonden uit schilders die allebei meester waren. Het laat veronderstel-

len dat er in elk geval aan de onderkant van de markt toch veel vaker, en 

structureler zo gewerkt werd, en ook buiten de muren van het atelier.  

 Tot hier toe is het uitgangspunt dat de arbeidsverdeling de be-

trokken schilders op één of andere manier goed moet zijn uitgekomen, of 

dat nu expliciet af te leiden is of niet. Maar het is aanlokkelijk om het ook 

eens om te draaien: zijn er technieken of manieren van schilderen te be-

denken waar het niet langer dienstig is om arbeidsverdeling in de lagen-

opbouw van het schilderij toe te passen? Immers: hoe eenvoudiger de 

opbouw van de verflagen in een schilderij, hoe minder het de moeite moet 

hebben geloond om dit werk over verschillende schilders te verdelen. Dat 

doet onmiddellijk denken aan de tonale schilderkunst die in de Republiek 

floreerde van 1620 tot 1650. In beginsel een stijlaanduiding is de ontwik-

keling van de tonale schilderkunst door kunsthistorici dikwijls benoemd 

als een procesinnovatie, maar correcter is het om het óf als een pro-

ductinnovatie, óf een technische innovatie te benoemen.62 De belangrijk-

ste exponent van deze stijl, Jan van Goyen, schilderde zijn landschappen 

snel en grotendeels nat-in-nat. De opbouw in verschillende lagen, die 

moesten drogen voordat een volgende verflaag kon worden aangebracht, 

werd door Van Goyen steeds verder teruggebracht totdat hij in de jaren 

dertig genoeg had aan één sessie om een niet al te groot en te ingewikkeld 

schilderij te voltooien. Van Goyen was in staat minstens twee schilderijen 

per week af te leveren, en wanneer Samuel van Hoogstraetens anecdote 

over zijn deelname aan een schilderwedstrijd geloofd mag worden, zelfs 

één per dag.63 Een zinnige verdeling van de verflagen over meer dan één 

schilder is bij Van Goyens manier van schilderen nauwelijks voor te stel-

len, terwijl een verdere besparing van tijd ook weinig zin gehad zal heb-

ben.  

 Het blijft natuurlijk oppassen met veronderstellingen als deze, ze 

nemen al snel het karakter aan van een self fulfilling prophecy; maar er 

                                                             
62 Montias 1987, pp. 455-466; en Montias 1990b, p. 360.  
Deceulaer en Diels 1997, pp. 2-9 wijzen er terecht op dat het economisch jargon in de 
kunstgeschiedenis niet altijd even nauwkeurig gebruikt wordt. Bij een procesinnovatie 
blijven de eigenschappen van het product in principe onveranderd. Omdat het bij de tonale 
schilderkunst de stijl van het schilderij, dus het product, juist ingrijpend veranderde is het 
strikt genomen niet juist om de verandering in werkwijze zo te benoemen. De aanduiding 
productinnovatie, dat is een vernieuwing die bepaald wordt door  de eigenschappen van het 
product, in dit geval de stijl van het schilderij, is wel van toepassing.  
63  Gifford 1996, pp. 70-78; Sluijter 1996, pp. 39-41; Sluijter 1999, pp. 113 en 123-133.  
Van Hoogstraeten 1678, pp. 237-238 noemt behalve de schilders die aan de wedstrijd 
deelnamen, Van Goyen, Knibbergen en Porcellis, nog een aantal andere schilders die hun 
werk vliegensvlug uitvoerden. Uit zijn woorden blijkt dat nog afgezien van het financiële 
gewin, snel werken op zichzelf bewonderenswaardig werd gevonden. 
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zijn geen schilderijen aan Van Goyens naam verbonden waar een werk-

verdeling in de lagenopbouw wordt verondersteld. Van Goyen wordt wel 

als medewerker naast andere schilders opgevoerd, maar dan in een ande-

re hoedanigheid. Eenmaal in een Haags boedelinventaris uit 1658, wordt 

van Goyen in een onverwachte combinatie met collega-landschapschilder 

François van Knibbergen, één van de andere deelnemers aan Van 

Hoogstraetens schilderwedstrijd, als figuurschilder opgevoerd. In recente 

toeschrijvingen wordt de hand van Van Goyen twee keer in de land-

schapsachtergronden van portretten herkend (afb. 8).64 Daargelaten of 

deze toeschrijvingen geloofwaardig zijn gaat het hier om de tweede vorm 

van arbeidsverdeling. 

 

De tweede manier waarop het werk aan een schilderij over meer schilders 

werd verdeeld was naar onderdeel van de voorstelling, of 'partij' (B). 

Landschap, figuren, architectuur, stilleven, draperieën enzovoorts; bijna à 

la 'colour by numbers' is een geschilderde voorstelling te beschouwen als 

een optelsom van afzonderlijke elementen. Elementen die eventueel door 

verschillende medewerkers konden worden uitgevoerd, een zogenaamde 

additieve manier van werken.65 Bezien uit het gezichtspunt van Adam 

Smith was het werk daar alleen maar bij gebaat: de partijen konden wor-

den toegewezen aan diegenen die het meeste talent hadden voor juist dat 

onderdeel, terwijl diegene door zich verder op dat onderdeel toe te leggen 

zijn bekwaamheid ook nog eens zag toenemen. Dit is de vorm van ar-

beidsverdeling waar voor stijlcritici eer aan te behalen is: in afwijkingen 

in schilders'handschrift' aan de oppervlakte van het schilderij is het werk 

van meer dan één schilder te herkennen. Strikt genomen zou deze manier 

van werkverdeling onder het indelingscriterium Product, hierna, behan-

deld moeten worden. Het zijn immers de eigenschappen van het product, 

dat is de voorstelling, die bepalend zijn. Dat werkt echter nogal artificieel 

, het is logischer om beide vormen na elkaar te bespreken.   

 Al aan het einde van de vijftiende eeuw worden er door kunsthis-

torici 'handen' herkend in de productie van sommige grote schilderwerk-

plaatsen, al worden deze suggesties niet altijd met tastbare voorbeelden 

                                                             
64 Zie database bronnen, nr. 457 en database schilderijen, nrs. 1382 en 1384. De 
'toeschrijving' van een landschap aan Jan van Goyen en Pieter de Molijn berust op een 
vergissing, zie database schilderijen, nr. 1265.  
Zoals we hiervoor gezien hebben, bij Forchoudt en Musson, kon de bemoeienis van een 
kunsthandelaar leiden tot werkverdeling. Van Goyen werkte in 1634 in Haarlem in de 
kunsthandel van Isaack van Ruysdael, die daar een boete voor kreeg opgelegd, zie Giepmans 
in Vogelaar 1996, p. 8. Hier worden echter geen co-producties mee in verband gebracht. 
65 Montias 1987, pp. 457-458; Van de Wetering 1997, pp. 148-152, nt. 33 en 39 en Van de 
Wetering 2011, pp. 311-321, zie hiervoor hoofdstuk I, p. 43, hierna p. 90, en de epiloog, pp. 
189-194. 
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onderbouwd.66 De gang van zaken bij het maken van verluchte hand-

schriften zou heel goed als richtsnoer kunnen hebben gediend. Daar deed 

zich al zeker honderd jaar eerder een analoge werkverdeling voor waar de 

voornaamste verluchter de belangrijkste miniaturen schilderde, en ande-

re belangrijke onderdelen van de pagina, terwijl de randversieringen door 

assistenten voor hun rekening werden genomen. Uit onderzoek van een 

cluster van in Brugge in 'massa-productie' vervaardigde manuscripten uit 

de late veertiende eeuw bijvoorbeeld, komt naar voren dat de eigenlijke 

illustraties door een andere hand werd uitgevoerd dan die van de randde-

coraties of verluchte kapitalen.67 Uitwisseling tussen beide, de praktijk 

van de boekverluchter en die van de schilder, zal er beslist geweest zijn. 

Om maar iets te noemen dat meteen de voornaamste schilder van het 

Brugge van rond 1500 betreft: aan Gerard David worden niet alleen schil-

derijen maar ook boekverluchtingen toegeschreven.68  

 De eerste opsplitsing van een voorstelling in losse elementen die 

door kunsthistorici wordt waargenomen, is die waar de verhalende voor-

stelling, de figuren, door de ene hand werden geschilderd en het land-

schap door een ander; of die waar weelderige stoffen als brokaten door 

een andere schilder dan die van de rest van het schilderij werden inge-

voegd. Onder de vroegste concrete voorbeelden die genoemd worden 

hoort een viertal landschappen van Joachim Patinir of diens omgeving 

die als serieproducten worden beschouwd, en waar de figuren door een 

andere hand zouden zijn toegevoegd. De toeschrijvingen gaan terug op 

een gedocumenteerd geval, al is Patinirs Verzoeking van de H. Antonius 

met de figuren van Quinten Massijs, gemaakt tussen 1515 en 1524, geen 

doorsnee co-productie, uit oogpunt van doelmatigheid gemaakt (afb. 9, 

vergelijk hoofdstuk VI afb. 1).69 

 Voor de late vijftiende en vroege zestiende eeuw geldt dat bro-

kaatmotieven - brokaat is een zijden stof met meestentijds grote, ingewe-

ven - vaak eigen zijn aan een werkplaats.70 Brokaatmotieven worden on-

der meer gebruikt als hulpmiddel bij het afbakenen van het oeuvre van de 

                                                             
66 Gombrich 1953, p. 338; Campbell 1976, p. 194; Miedema 1993/1994, p. 126; Campbell 
1998a, pp. 20 en 346-353. 
67 Smeyers 1993, pp. 60-74; en Smeyers en Vertongen 1993, pp. 75-89. 
68 Alexander 1992, pp. 35-51 en 62-63; Ainsworth 1998, pp. 20-22; 40-44 en 109. 
69 Cavalli-Björkman 1986, p. 104; Thijs 1993, p. 106; Hendrikman 1995, pp. 4-13; Jansen 
2006, p. 119; zie database schilderijen, respectievelijk nrs. 9, 1171-1172 en mogelijk ook 127; 
en 287. Op de Verzoeking van de H. Antonius, en het type samenwerking dat een 
meerwaarde aan een schilderij verleent in het algemeen, de zogenoemde prestige-
samenwerking kom ik in hoofdstuk VI nog kort terug.  
Overigens verwerpt Dunbar 1979, pp. 125-141 veel van de toeschrijvingen waar de 
landschapsachtergronden in het werk van Quinten Massijs aan een andere hand worden 
toebedeeld. 
70 Duits 2008, pp. 43-44. 
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meester van Frankfurt. Een verband tussen de drie afzonderlijke bro-

kaatmotieven die in zijn werkplaats telkens, en mogelijk mechanisch her-

haald werden - op de herhaling van standaardmotieven als indicatie voor 

werkverdeling kom ik later in dit hoofdstuk terug - en werkverdeling 

wordt echter niet expliciet gelegd. Hoewel er tenminste drie medewerkers 

herkend worden, wordt werkverdeling binnen de schilderijen nergens 

specifiek benoemd, laat staan dat een van de medewerkers verantwoorde-

lijk geacht wordt voor de draperieën.71  Dat is bij tijdgenoot Joos van Cle-

ve wel het geval.  De finesse waarmee het brokaat op het rechterluik van 

het San Donato-altaarstuk van Van Cleve, ontstaan rond 1520-1525, ge-

schilderd werd, zou verraden dat hier een schilder aan het werk is ge-

weest die zich uitsluitend op draperieën had toegelegd (afb. 10).72  

 Van onderdeel van een groter geheel ontwikkelden sommige van 

deze 'partijen' zich rond het midden van de zestiende eeuw tot een on-

derwerp voor autonome schilderijen: bloemstillevens, landschappen, en 

wat dies meer zij. Daarmee verandert ook het type co-productie. Om het 

voor het moment bij een brede generalisatie te houden, verplaatst de 

handeling zich hier naar samenwerking tussen zelfstandige, onafhankelij-

ke schilders. De meest gangbare samenwerkingsverbanden waren die 

tussen 'achtergrond'schilders - wat een breed scala aan onderwerpen 

omvat- en figuur- of stoffageschilders. Dergelijke co-producties beginnen 

zich stelselmatig voor te doen na het midden van de zestiende eeuw. Dat 

de gentleman-schilder Cornelis van Dalem  zich voor de figuurstoffage 

van zijn landschappen steevast op andere schilders beriep, vermeldt Van 

Mander bij monde van diens misnoegde leerling Bartholomeus Spran-

ger.73 Hoewel er geen andere bronnen zijn die dat bevestigen, evenmin als 

schilderijen waarvan een samenwerking vaststaat, wordt die bewering 

door kunsthistorici voor waar aangenomen. Van de landschappen van 

Van Dalem waar de figuren aan Jan van Wechelen of Gillis Mostaert wor-

den toegeschreven, is de Geboorte van Christus uit 1558 de vroegst geda-

teerde samenwerking van dit type die mij bekend is (afb. 11).74 

 Rond Gillis Mostaert laat zich een kring van medewerkers, een 

zogenoemd collaborative circuit of samenwerkingscircuit reconstrueren 

                                                             
71  Goddard 1985, pp. 401-417. Een studie naar de wijze waarop Cornelis Engebrechtsz 
goudbrokaten fluweel schilderde, laat een vergelijkbaar gebruik van standaardpatronen en 
vereenvoudiging zien, maar in Van Duijn en Roeders 2012, m.n. pp. 12-17 wordt dat niet 
gerelateerd aan werkverdeling binnen Engebrechtsz atelier. 
72 Leeflang 2007, p. 72; zie database schilderijen, nr. 1387. 
73 Van Mander 1604 (1969), 268v-269r, zie database bronnen, nr. 1464. 
74 Allart 1993, pp. 95-130; Michiels 2005, pp. 211-213; database schilderijen, nrs. 17, 298, 
1180-1181, 1214, 1219 en 1341-1349. Zie ook hierna, hoofdstuk III, p. 113. 
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van schilders die allen meester waren.75 Mostaert maar ook Marten van 

Cleve en Lucas van Valckenborch fourneerden de stoffage voor land-

schap- en architectuurschilders als de reeds genoemde Van Dalem, maar 

ook Jacob Grimmer, Hendrik van Steenwijck en Hans Vredeman de 

Vries.76 Het vroegste schilderij van Vredeman de Vries waar de figuren 

door een andere hand werden toegevoegd, Christus in het huis van Mart-

ha en Maria, is niet veel later gedateerd dan dat van Van Dalem: 1566 

(afb. 12). Uit een röntgenopname van het schilderij blijkt dat een eerdere 

en kennelijk afgekeurde versie van de stoffage zich bevindt onder de hui-

dige. Volgens één verklaring zou of de perspectiefschilder zelf, of zijn 

opdrachtgever niet tevreden zijn geweest met Vredeman de Vries’ eigen-

handige figuren. Hoe dat zij, daarna zou Vredeman de Vries zijn stoffages 

consequent aan anderen overlaten. Net als bij de Christus in het huis van 

Martha en Maria, waar uit het doorschemeren van met name de perspec-

tieflijnen van de tegelvloer door de meer transparante partijen van beide 

sets figuren af te leiden is dat de ‘achtergrond’ voor het aanbrengen van 

de stoffage al compleet uitgeschilderd was, werden dergelijke stoffages 

gewoonlijk  over een reeds voltooid werk heen gezet zonder dat er ruimte 

voor de toe te voegen partij uitgespaard werd.77 Het is deze werkwijze 

waarbij de medewerkers als het ware onafhankelijk van elkaar kunnen 

opereren, al lijkt het een contradictio in terminis, die de co-producties 

van gespecialiseerde schilders onderscheidt van andere typen samenwer-

king.  

 

Tot nog toe heb ik de gebruikelijke aanduidingen als 'specialisatie', 'speci-

alist' etc. angstvallig vermeden. In de kunstgeschiedschrijving staat spe-

cialisatie namelijk niet zonder meer voor hetzelfde als in de economie. In 

de economie, volgens de visie van Adam Smith zijn arbeidsverdeling en 

specialisatie twee zijden van één medaille, ze zijn niet los van elkaar te 

zien. Gezamenlijk komen de specialisten tot een volwaardig product. 

Maar de schilder die als specialist wordt aangeduid had daarvoor niet 

noodzakelijk de bijdrage van een andere specialist nodig. Een landschap, 

interieur of stilleven; zulke schilderijen zijn op zichzelf compleet en te 

verkopen. Dat schilders zich vanaf halverwege de zestiende eeuw in toe-

nemende mate specialiseerden in een bepaald onderdeel, een genre of 

type voorstelling zoals bloemstukken, landschappen, tot aan vogelkooitjes 

toe wordt wel gezien als een impuls voor samenwerking bij het maken van 

                                                             
75 Op samenwerkingscircuits kom ik later in dit hoofdstuk nog terug, voor het 
samenwerkingscircuit waar Mostaert deel van uitmaakte, zie Howarth 2012, pp. 145-158. 
76 Zie database schilderijen, nrs. 1019-1021 en 1023-1031.  
77 Schneede 1967, pp. 134 en 140-145; Campbell 1985, pp. 118-120; Michiels 2005, pp. 215-
218; database schilderijen, nrs. 97, 599-602, 853, 1132, 1350, 1353. 
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schilderijen. Niet alleen door terugblikkende kunsthistorici, maar ook 

door tijdgenoten. In een passage die hiervoor, in hoofdstuk I geciteerd 

werd, constateert Willem Goeree, de Middelburgse boekhandelaar en 

historicus, dat het vaak gebeurde dat een schilder gespecialiseerd in figu-

ren zijn achtergronden door een landschaps- of architectuurspecialist liet 

uitvoeren, en vice versa.78 Omdat de behandeling van specialisatie ge-

compliceerder is dan hier in het kort kan worden uitgewerkt, is het vol-

gende hoofdstuk volledig aan dit onderwerp gewijd.   

 In de praktijk waren de twee, werkverdeling binnen de lagenop-

bouw (A) en werkverdeling naar partijen (B), niet streng gescheiden. Bei-

de werkwijzen werden bijvoorbeeld toegepast in de schilderijenproductie 

van schilders die gebruikelijk in één adem met samenwerking genoemd 

worden, zoals Peter Paul Rubens en Jan Brueghel I. Aanvankelijk, na zijn 

terugkeer in Antwerpen in 1608 werkte Rubens vooral samen met onaf-

hankelijke specialisten, en bij het gilde ingeschreven meesters als Jan 

Wildens en Frans Snijders, die specifieke elementen als dieren en stille-

ven toevoegden. Maar naarmate hij zijn bedrijf beter op poten kreeg, 

schakelde hij steeds vaker assistenten, schilders die hun eerste opleiding 

weliswaar al achter de rug hadden maar nog geen eigen werkplaats had-

den opgezet, in die zijn inventies in het groot konden uitvoeren.79 Het 

opmerkelijk aan Jan Brueghel I is wel  dat hij, wanneer hij betrokken was 

bij arbeidsverdeling naar partijen, zich niet tot één type beperkte: voor 

co-producties met Rubens en Sebastiaen Vrancx schilderde hij land-

schappen, maar voor Joos de Momper II de figuren. Uit archiefbeschei-

den blijkt dat hij er tegelijkertijd ook de nodige werkplaatsassistenten op 

nahield, waarvan aan te nemen is dat die ook een aandeel hadden bij het 

schilderen van de voorbereidende lagen.80  

 
Persoon  
Tot zover het proces, hoe zit het met het tweede klassieke indelingscrite-

rium voor organisaties: dat van de persoon? Arbeidsverdeling kan pas 

effectief worden toegepast wanneer er voldoende beschikbare en direct 

inzetbare arbeidskrachten voor handen zijn; het is na een markt van vol-

doende omvang de tweede voorwaarde die economen als Smith en Mintz-

berg stellen.81 Een direct inzetbare arbeidskracht in dit verband wil zeg-

gen een schilder die zijn eerste leertijd al achter de rug heeft en voldoende 

is ingevoerd in de gebruikelijke werkwijze om zonder moeite met anderen 

                                                             
78 Goeree 1670, pp. 119-121, zie hoofdstuk I, pp. 38-39  nt. 75. 
79 Zie ook hoofdstuk VI, p. 170 nt. 17. 
80 Zie hoofdstuk VI, pp. 170-171 nt. 16 en 18. 
81 Smith 1979 (1776), pp. 121-126; en Mintzberg 1997 (1983), pp. 4-10 en 45. 
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te kunnen samenwerken. Dat is meteen de tweede manier waarop volgens 

economen coördinatie tussen de taken tot stand komt: een standaardisa-

tie van vaardigheden. Dat wil zeggen dat iedere medewerker over dezelfde 

kennis en kunde beschikt.82 Vanuit de organisatiekunde beschouwd 

maakt het op dit punt weinig uit of deze schilder een meester is of niet. 

Beiden kunnen hetzelfde. Voor kunsthistorici maakt het wel een groot 

verschil. Schilder die hun gildegeld hebben betaald is het toegestaan om 

een zelfstandige werkplaats te voeren en vrijelijk schilderijen te verkopen, 

zij laten veel meer sporen na dan een schilder zonder meestertitel.83 Die 

tweede categorie, die van volleerde schilders die (nog) niet zelfstandig 

opereren, is veel schimmiger.  

 Voordat ik hier nader op inga, dat wil zeggen de status van de 

deelnemers aan een samenwerking en de diverse typen organisatie, is het 

goed om enig idee te krijgen van de schaal waarop gewerkt werd, de om-

vang van schilderswerkplaatsen. De bedrijfsvorm die vrijwel altijd in één 

adem met arbeidsverdeling wordt genoemd, zijn zogenaamde 'grote' 

werkplaatsen, ateliers onder één meester met veel medewerkers en/of een 

omvangrijke productie. Maar hoe groot zijn die grote ateliers eigenlijk? 

De meest aangehaalde  “schilderfabriek”  is altijd weer de werkplaats van 

Peter Paul Rubens. Hoewel het zelden nader omschreven wordt, zal dat 

predicaat niet in de eerste plaats uitgevonden zijn voor Rubens' samen-

werking met andere, onafhankelijke meesters, maar voor zijn eigen werk-

plaatsorganisatie waar onder zijn supervisie gewerkt werd. Tot aan zijn 

dood in 1640 waren er in totaal vele tientallen schilders binnen zijn orga-

nisatie werkzaam, jonge schilders die hun eerste leertijd achter de rug 

hadden en bij Rubens ervaring kwamen opdoen. Van tenminste veertig 

van hen zijn de namen nog bekend, terwijl al drie jaar nadat hij definitief 

in Antwerpen teruggekeerd was, in 1611, Rubens zelf in een brief schrijft 

meer dan 100 aanvragen te hebben moeten weigeren.84 Overdreef hij? 

                                                             
82 Mintzberg 1997 (1983), pp. 4-10 en 45. 
83 Peeters m.m.v. Martens 2007, pp. 33-34; en Helmus 2010, pp. 69-71 over de (juridische) 
status van een meesterschilder. 
84 De precieze hoedanigheid van Rubens' ateliermedewerkers is niet in alle gevallen 
volledig duidelijk, maar het lijkt vrijwel altijd om schilders te gaan die hun leerlingenjaren 
reeds achter de rug hadden, zie Balis 1994, passim; en Van de Velde 2000, passim. In de 
Ecartico database, http://www.vondel.humanities.uva.nl/ecartico/persons/6423 (20 no-
vember 2015) worden 27 namen van 'leerlingen' vermeld.  
De samenwerkingsverbanden met zelfstandige specialisten als de landschapschilder Jan 
Wildens (zie: Adler 1980), Jan Brueghel I (zie bijvoorbeeld Woollett en Van Suchtelen 2006, 
passim en Ertz en Nitze-Ertz 2010, pp. 1333-1337) of de stillevenschilder Frans Snijders met 
wie Rubens met name in de eerste jaren na zijn terugkeer in Antwerpen schilderijen in 
tandem maakte, zijn van andere aard en zijn niet meegeteld. Als mengvormen zijn te de co-
producties te beschouwen, die worden toegeschreven aan Jan Brueghel I of zijn werkplaats, 
en de werkplaats van Rubens. 
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Mogelijk. Een schatting maken blijft lastig, maar tenminste honderd à 

honderdentwintig medewerkers in de tweeëndertig jaar dat Rubens van-

uit Antwerpen opereerde is niet exorbitant. Rubens is niet de enige die 

een legertje assistenten in zijn werkplaats had rondlopen. Over zijn Ant-

werpse voorganger Frans Floris beweert Karel van Mander, die het weer 

gehoord had van een voormalige medewerker van Floris dat hij in de loop 

van zo’n dertig jaar, totdat hij in 1570 overleed, maar liefst honderdtwin-

tig schilders in dienst zou hebben gehad.85 Dat aantal wordt bijna geëve-

naard door Abraham Bloemaert die van 1593 tot aan zijn dood in 1651 een 

werkplaats in Utrecht bestierde. Van de naar schatting honderd mede-

werkers en leerlingen die Bloemaerts atelier bevolkten, zijn van drieën-

dertig de namen nog bekend.86 Uit de "portretfabriek" van Michiel van 

Mierevelt zijn over een periode van ruim 30 jaar vijftien namen van me-

dewerkers, waaronder familieleden, bekend. Waarschijnlijk waren het er 

echter een veelvoud van dit aantal die medeverantwoordelijk waren voor 

de vele portretten, kopieën en varianten van met name stadhouderspor-

tretten die Van Mierevelts atelier verlieten.87Dat de omvangrijke schilde-

rijenproductie, bestaand uit portretten en muur- en plafond-

decoratieschilderingen, van Gerrit van Honthorst tot stand kwam met 

hulp van ateliermedewerkers, waarschijnlijk onder toezicht van Hont-

horsts broer Willem, wordt bevestigd door Joachim von Sandrart. Hij 

schrijft dat hij vele andere pupillen aantrof toen hij zich in de werkplaats 

van de gebroeders Honthorst meldde.88 Pogingen om al de handen te 

onderscheiden binnen de omvangrijke oeuvres van Bloemaert en Van 

Honthorst zijn nog nauwelijks ondernomen. Evenmin bestaat er veel 

inzicht in het aandeel dat ateliermedewerkers hadden in het oeuvre dat 

aan Lambert Lombard wordt toegeschreven. Lombard had tussen 1538 en 

                                                                                                                                         
Het is tekenend dat zowel toeschrijvingen, als bronnen betreffende toeschrijvingen aan 
meerdere handen binnen Rubens’ eigen werkplaats minder talrijk zijn dan de meer 
herkenbare co-producties van de meester met andere, zelfstandige specialisten, zie ook 
hoofdstuk VI, m.n. p. 170 nt. 17. 
Voor de producten van de werkverdeling binnen Rubens' atelier, zie database schilderijen, 
nrs. 32, 283, 335, 414, 428, 502, 527, 642-643, 1070 en 1277; database bronnen, nrs. 125, 
126, 577, 639, 690, 934, 999, 1001-1002, 1091, 1094, 1143 en 1223.  
85 Van Mander 1604, fol. 242v, via  
http://www.dbnl.org/tekst/mand001schi01_01/mand001schi01_01_0225.php (21 sep-
tember 2011); Van De Velde 1975,  pp. 99-100, zie database schilderijen, nrs. 253, 254, 579 
en 1204-1208. De betreffende passage bij Van Mander kwam in eerder aan de orde in 
verband van samenwerking als opleiding, zie hoofdstuk I, pp. 29-30. 
86 Bok in: Roethlisberger en Bok dl. I 1993, pp. 572-575 en 645-651. 
87 Jansen 2011, pp. 53-57. 
88 Sandrart 1675, (Lebenslauf), p. 5; via 
http://ta.sandrart.net/623?item=auto17093#auto17093 (23 september 2011); Judson en 
Ekkart 1999, pp. 20-39; en Ekkart 2012, pp. 77-78. Zie database bronnen, nr. 1373. 
Voor andere gevallen waar Von Sandrart zich uitlaat over een werkplaats waar veel jonge 
schilders werkzaam waren, zie hoofdstuk I, pp. 30-31 nt. 49.  

http://www.dbnl.org/tekst/mand001schi01_01/mand001schi01_01_0225.php
http://ta.sandrart.net/623?item=auto17093#auto17093
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1566 niet alleen veel schilders die aan het begin van hun loopbaan ston-

den, waaronder in elk geval Frans Floris, onder zijn hoede, de levensbe-

schrijving van zijn ‘leerling’ Lampsonius suggereert ook dat Lombard het 

uitvoeren van zijn inventies voornamelijk aan anderen overliet.89 Bron-

nen met concrete informatie over zijn werkwijze of schilderijen ontbreken 

echter, en het weinige onderzoek dat naar werkverdeling in de schilderij-

en van Lombard is gedaan behelst niet veel meer dan veronderstellingen, 

die elkaar bovendien tegenspreken.90 

 Ook organisaties met veel minder medewerkers worden omschre-

ven als ‘groot’. Onder de vroegste voorbeelden die in de kunsthistorische 

literatuur nogal eens als zodanig naar voren gehaald worden, behoren de 

werkplaatsen van Joos van Cleve,  Jan van Scorel en Pieter Coecke van 

Aelst. Stilistische analyse van de schilderijen en onderzoek naar de onder-

tekeningen van deze schilders wijst er op dat ze zich dikwijls door mede-

werkers lieten assisteren.  Maar bewijzen voor de aanwezigheid van me-

dewerkers in Van Cleve’s, Van Scorels of Coeckes werkplaats in de vorm 

van documenten zijn schaars. Bij geen van drieën zijn meer dan een 

handjevol namen te noemen van medewerkers waarvan gedocumenteerd 

is dat zij de hand in het werk van de meester hadden. Al wordt er veron-

dersteld dat er meer medewerkers waren die het omvangrijke aan Joos 

van Cleve toegeschreven oeuvre -  meer dan driehonderd schilderijen - tot 

stand brachten, er zijn maar zes kandidaten bij naam bekend, vijf geregi-

streerde leerlingen en Joos eigen zoon Cornelis.91 Van Jan van Scorel 

vermeldt Van Mander dat hij tussen 1527 en 1530 een huis in Haarlem 

huurde voor zijn leerlingen en medewerkers omdat hij “veel aengheloo-

pen en versocht wiert Jongers aen te nemen”. Van die ‘velen’  die hem 

geholpen moeten hebben bij het schilderen van altaarstukken en replie-

ken van populaire composities als de zogenaamde Madonna met de wilde 

rozen zijn nog zeven namen bekend, waaronder die van Maerten van 

Heemskerck. Van de medewerkers van de vergelijkbare werkplaatsorga-

nisatie die Van Scorel na zijn terugkeer naar Utrecht in 1530 opzette is 

alleen de naam van Antonio Moro overgeleverd.92 Eveneens wordt veron-

dersteld dat vele medewerkers verantwoordelijk waren voor de  bulk van 

het oeuvre toegeschreven aan Pieter Coecke, zo’n vier tot vijfhonderd 

                                                             
89 Hubaux en Puraye 1949, pp. 69-76. Zie database schilderijen, nrs. 489-493 en 1205. 
90 Hühn 1970,pp. 31-33 en 97-99; Ceulemans 1981, pp. 300-304; Denhaene 1990, pp. 117-
138, 191-197 en 217-234; en Van Ruyven-Zeman 1992, pp. 307-312. 
91 Leeflang 2007, pp. 68-72. Database schilderijen, nrs. 9 en 857-858. 
92 Van Mander 1604, fol. 236r, via 
http://www.dbnl.org/tekst/mand001schi01_01/mand001schi01_01_0222.php (8 decem-
ber 2011); Faries 1975, speciaal pp. 89-93; Faries 1977, pp. 23-27 en 94-95; Faries en 
Helmus 2000, passim, m.n. pp. 8-9. Database schilderijen, nrs. 868-870, 1175 en 1220; 
database bronnen, nr. 687.  

http://www.dbnl.org/tekst/mand001schi01_01/mand001schi01_01_0222.php%20(8
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schilderijen van wisselende kwaliteit en stijl. Maar bekend zijn niet meer 

dan acht namen. Drie jonge schilders, leerlingen of  gezellen, werden 

geregistreerd bij het gilde; Pieter Brueghel wordt door Van Mander ver-

meld, en de andere vier waren familie: zijn tweede vrouw Mayken Besse-

mers-Verhulst en zijn drie zoons.93 Omgerekend naar het gemiddelde 

aantal medewerkers per jaar werkte bij geen van deze zogenoemd grote 

werkplaatsen, meer dan de drie tot vier man personeel van Frans Floris of 

Rubens, en meestal aanzienlijk minder.  

 Gezien de frequentie waarmee er in de kunsthistorische literatuur 

naar deze zogenaamde schilderfabrieken, grote werkplaatsorganisaties 

als die van Rubens, Floris of Van Scorel en anderen wordt verwezen, zou 

je bijna vergeten dat dergelijke werkplaatsen uitzonderingen waren. Pa-

rallel aan de meeste andere ambachten waren kleine bedrijfjes de norm, 

werkplaatsen waar de meesterschilder zijn ambacht uitoefende, alleen of 

met hulp van slechts één of enkele werkkrachten onder zijn directe toe-

zicht.94 Dat geldt zelfs voor Antwerpen, de stad die gewoonlijk in één 

adem genoemd wordt met grote schilderswerkplaatsen. Als een betrouw-

bare indicatie voor de omvang van de werkplaats van een meester wordt 

het aantal leerlingen gezien. Berekeningen op basis van de Antwerpse 

gildeboeken over de jaren 1500-1579, waarin volwaardige medewerkers 

gewoonlijk niet maar leerlingen wél geregistreerd werden, laten zien dat 

een werkplaats waar gedurende het hele bestaan vier of meer leerlingen 

werden geregistreerd ook daar een uitzondering waren.. Het gaat om niet 

meer dan 15 van de 628 meesters, een krappe 2,5 %.95 

 

Maar al beliep de populatie van een schilderswerkplaats in de regel geen 

grote aantallen, wanneer het werk dat vereiste kon een schilder rekenen 

op direct inzetbare werkkrachten, collega-schilders die het vak reeds on-

der de knie hadden. Voor langere tijd of incidenteel, op afroep, bij om-

vangrijke opdrachten of projecten die op korte termijn moesten worden 

uitgevoerd zoals de decoraties voor de intocht van een vorst; tegen beta-

ling kon een schilder een beroep doen op een vakgenoot.  

 Net zoals bij de grote werkplaatsorganisaties hiervoor zullen dat 

in veel gevallen gezellen zijn geweest, volleerde schilders die zich nog 

geen meestertitel konden of wilden veroorloven. In plaats van een eigen 

                                                             
93 Jansen 2006, pp. 119-142; Jansen 2007, pp. 83-103. Database schilderijen, nrs. 1082, 
1308-1311. 
94 Van Dillen 1970, p. 196; Noordegraaf 1986, p. 4; Deceulaer en Diels 2007, pp. 9-10; 
Peeters 2007, pp. xvii-xviii; Prak 2007,  pp. 143-144.  
Direct toezicht is de meest elementaire vorm van coördinatie die Mintzberg 1997 (1983), pp. 
4-10 en 45 geeft. 
95 Martens en Peeters 2006, pp. 216-218.   
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werkplaats op te zetten werkten zij voor enige tijd of hun hele loopbaan 

lang voor een andere schilder die dat wel had gedaan. Dat gezellen over-

wegend niet bij het gilde geregistreerd hoefden te worden maakt hen tot 

een categorie waar moeilijk vat op te krijgen is. Wie waren zij, waar werk-

ten ze en wat deden ze? Hoewel veel van hun activiteit zich aan onze 

waarneming onttrekt, heeft het onderzoek van de laatste decennia wel 

steeds meer van hun activiteit aan het licht gebracht. 

 Alleen het woord ‘gezel’ geeft al problemen. Weliswaar wordt in 

gildekeuren vrijwel altijd verschil gemaakt tussen leerlingen en gezellen, 

in de praktijk lijkt dat onderscheid minder scherp te worden aangehou-

den. Ter demonstratie: uitsluitend op aantallen bekeken, kwalificeert het 

atelier van de Haarlemse schilder Jacob de Wet I ook als een 'grote werk-

plaats'. Tussen 1638 en 1670 noteerde De Wet in een schetsboek 36 na-

men van jongens die bij hem kwamen tekenen of schilderen, tot vier per 

jaar. En dat kunnen er nog meer zijn geweest, want voor sommige jaren 

ontbreken de aantekeningen.96 Dat De Wet het een enkele keer ook nog 

over 'leren' of 'leergeld' heeft, wekt de indruk dat het om beginnelingen in 

het vak gaat. Omdat beginnelingen nog niet bij machte zijn om een vol-

waardige aandeel te leveren in de atelierproductie van hun meester, in dit 

geval De Wet, zou dat buiten de grenzen van dit onderzoek vallen. Bij 

nadere beschouwing echter blijkt De Wet voor tenminste één van de iden-

tificeerbare jongens, Paulus Potter, op zijn lijst niet de eerste leermeester. 

Dus wellicht fungeerde Potter eerder als gezel, dan als leerling. Benamin-

gen die meer specifiek verwijzen naar een schilder die het schilderen 

reeds beheerste, werck-gesel, vrije gast,cnaep, gesel of knecht worden in 

contemporaine bronnen door elkaar gebruikt, maar ook deze benamingen 

zijn niet altijd eenduidig. Karel van Mander, bijvoorbeeld, gebruikt het 

hoogdravende discipel zowel voor leerlingen als gezellen.97 Bij gebrek aan 

een contemporain standaardvocabulaire wordt in kunsthistorische 

                                                             
96 Bredius 1919, pp. 216-218. In de databases van het R.K.D. in Den Haag worden geen 
toeschrijvingen gegeven (28 december 2015),  maar de atelierpraktijk van Jacob de Wet en 
enkele van de bij hem werkzame schilders wordt bestudeerd in het proefschrift van Angela 
Jager waarop zij in 2016 zal promoveren (Universiteit van Amsterdam). Zie ook database 
bronnen, nrs. 55 en 57. 
97 Van de Velde 1975, pp. 99-100; Miedema 1981, pp. 56-63; Balis 1993, pp. 100-101; 
Peeters 2007, p. xiii; Helmus 2010, p. 81. Deceulaer en Diels 2007, p. 19 in vijftiende-
eeuwse bronnen blijken de benamingen gezel en vooral medegezel ook nog te verwijzen naar 
een meester die een andere meester bij het werk terzijde stond. 
Alleen Goosens 2001, pp. 77-83 onderscheidt in zeventiende-eeuwse Haarlemse bronnen 
consistent gehanteerde benameningen voor de verschillende functies en gradaties in 
opleiding van een schilder. Op basis van één voorbeeld bij Van Mander definieert de auteur 
een discipel bijvoorbeeld als een schilder die als "gevorderde leerling [...], hoewel het 
leerproces nog niet was voltooid, al zelfstandig kon schilderen". Verspreid over Van 
Manders Schilder-Boeck zijn echter genoeg andere voorbeelden van discipel in ander 
verband te vinden, zie Miedema 1981, pp. 56-63. 



80 
 

teksten leerling of leerjongen gebruikt voor schilders die nog met hun 

opleiding bezig waren, en gezellen, medewerkers of assistenten voor 

schilders die de standaardvaardigheden beheersten en zelfstandig aan het 

werk konden.98 Om verwarring te voorkomen: hier wordt overeenkomstig 

het kunsthistorisch gebruik met gezel, assistent of medewerker een schil-

der bedoeld die nog geen meestertitel had, maar conform de door Mintz-

berg geformuleerde voorwaarden voldoende getraind was om direct als 

volwaardige arbeidskracht te worden ingezet. Voor deze categorie schil-

ders zorgde de standaardisering van kennis en vaardigheden er voor dat 

de deelname aan het werk met enige wederzijdse aanpassing en onder 

direct toezicht als het ware spontaan verliep.99  

 Naar het aandeel van gezellen ten opzichte van de schilderspopu-

latie als geheel blijft het gissen. Een gezel werd maar moeilijk meester; de 

hoge prijs voor toetreding tot het gilde vormde een barrière die de gilde-

leden tegen al te veel concurrentie moest beschermen. Ontbrak het een 

schilder aan de financiën, of de lust om zelf een werkplaats op te zetten, 

dan kon hij in plaats daarvan voor een andere meester gaan werken. Het 

uitgangspunt voor grove schattingen zijn vaak de vele schilders die ge-

noemd worden in contemporaine documenten, maar van wie geen (gesig-

neerd) werk meer bekend is. Zo komt uit een overdaad aan archiefmateri-

aal naar voren dat er aanzienlijk meer schilders in Antwerpen werkzaam 

waren dan degenen die in de Liggeren van het Lucasgilde als meester 

waren ingeschreven; van hen is te verwachten dat ze voor anderen werk-

ten.100 Ook onder de toenemende aantallen schilders die vanaf de jaren 

tachtig van de zestiende eeuw - toen de schilderspopulatie zowel in Ant-

werpen als Amsterdam explosief groeide - genoemd worden in documen-

ten moeten zich werkplaatsassistenten bevonden hebben. Aan veel van 

die namen zijn geen schilderijen meer te verbinden, en het is aannemelijk 

dat dat degenen waren die in dienst van andere schilders of kunsthande-

laren werkten, vooral in de onderste regionen van de markt.101  

 De resultaten van detailstudies op dit gebied lopen uiteen, al naar 

gelang de voor het onderzoek gebruikte parameters. In een overzicht van 

het schildersambacht in Antwerpen, Brugge en Doornik in de periode van 

1400 tot 1530 verkregen slechts vijf van de 70 in Doornik geregistreerde 

leerlingen onmiddellijk na hun leertijd de meestertitel. Op de langere 

duur, met een gemiddeld interval van een kleine acht jaar, waren dat er 

krap een derde, ruim twintig. Aan de andere kant, dat van de vieren-

                                                             
98 Van De Velde 1975, pp. 99-100; Balis 1993, pp. 100-101. 
99 Mintzberg 1997 (1983), pp. 4-10 en 41-45. 
100 Van der Stock 1993, p. 48. 
101 Bok en Schwartz 1991, pp. 193-195; Bok 1994, pp. 100-104; De Marchi en Van Miegroet 
1994, p. 455. 
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veertig in deze periode geregistreerde meesters er slechts achttien ooit 

leerling in Doornik waren geweest bevestigt dat er een grote mobiliteit 

onder volleerde schilders bestond.102 Van de leerlingen die vanaf 1453 tot 

1579 in de Antwerpse Liggeren werden ingeschreven werd meer dan 80% 

- vier vijfde - nooit meester. Niet al die leerjongens sleten hun leven dan 

verder als werkplaatsassistenten. Ongeveer een derde van hen moet zijn 

overleden; een onbekend aandeel zal de met de opleiding zijn gestopt, 

bijvoorbeeld omdat ze leerden tekenen met het oog op een ander creatief 

ambacht als edelsmid of tapijtwerker, of naar elders vertrokken. Al met al 

zal maximaal de helft van het aantal ingeschreven leerlingen hun loop-

baan in dienst van andere schilders hebben gewerkt.103 In het noorden, in 

Utrecht, bracht van de schildersleerlingen die tussen 1611 en 1639 geregi-

streerd werden, een derde het daar niet tot meester.104 

 Een medewerker kon ingehuurd worden voor een opdracht van 

beperkte duur, per dag of in een min of meer vast dienstverband. In Ant-

werpen moest een gezel een klein bedrag aan het gilde betalen wanneer 

hij langer dan 14 dagen voor dezelfde meester werkte, en hij mocht niet 

voor een andere meester gaan werken voordat hij zijn dienstverband had 

afgerond.105 Zoals we gezien hebben bij de broers Adriaen en Pieter van 

der Werff kon een schilder in plaats van op een gezel ook een beroep doen 

op een andere meester. Dergelijke samenwerkingsverbanden vonden 

dikwijls plaats in min of meer vaste configuraties, op die collaborative 

circuits of netwerken kom ik even verder terug.   

 

Verdient de arbeidsverdeling als gevolg van het (gedeeltelijk) uitbesteden 

van aangenomen werk aan een onderaannemer, of dat nu een gezel of een 

meesterschilder betrof, een afzonderlijke behandeling? Afgaand op ge-

schreven bronnen lijkt deze vorm indertijd wel als een aparte categorie te 

zijn opgevat. Bepalingen omtrent de inzet van onderaannemers werden al 

in vijftiende-eeuwse schildercontracten opgenomen, zowel in het Zuiden 

als in het Noorden, soms werd het werk aan één schilderij aan meerdere 

                                                             
102 In zijn studies naar de werkplaatsen en -methoden van schilders actief in de Zuidelijke 
Nederlanden tussen 1400 en 1530 analyseert Campbell 1981, pp. 47-49 en Campbell 1994, 
pp. 91-97 statistische gegevens verkregen uit de Doornikse gilde-lijsten. De schilders die uit 
de stad wegtrokken waar ze waren opgeleid, zullen waarschijnlijk ook in de plaats van 
bestemming niet direct meestertitel - meestal ook nog duurder voor "immigranten" - 
aangeschaft hebben maar enige tijd als assistent in de werkplaats van een andere schilder 
werkzaam zijn geweest. 
103 Peeters 2007, pp. xv-xvi; Peeters m.m.v. Martens 2007, p. 35; Sluijter 2015, p. 17. 
104 Slokker 2010, p. 82. 
105 Van der Stock 1993 , pp. 47-53. 
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schilders zelfs meteen in de opdracht vastgelegd. Veel wijzer over de 

werkverdeling word je echter maar zelden.106  

 Slechts een enkele keer is informatie te vinden als die in het 

tweede van de vijf deelcontracten uit 1487 voor het hoogaltaar voor de 

Sint Bavo in Haarlem. Daarin worden de schilders Mouwerijn van Water-

lant en zijn broer Claes Simonsz aangespoord om voor de gezichten toch 

vooral de best beschikbare schilder in te huren. 107 Nog summierder is de 

aanduiding van de werkverdeling bij het altaar voor het gilde van de 

handschoenenmakers dat in 1550 in opdracht werd gegeven aan Claude 

Dorizi, een in Mechelen gevestigde meester die vermoedelijk meer als 

kunsthandelaar en makelaar optrad dan als schilder. Het contract zelf is 

niet overgeleverd, er wordt zo'n 60 jaar later naar verwezen in een proces 

dat tussen 1608 en 1611 gevoerd werd. Voor Dorizi werkten volgens de 

processtukken "[...] de principaelste meesters [...] als den ouden  

vermaerden Breugel". Het handschoenenmakersaltaar was door Pieter 

Brueghel d.O. ten huize van Dorizi geschilderd, en "op den selven winc-

kel" had Pieter Baltens de binnenzijde uitgevoerd.108 Een geval als dat van 

de Kroning van Maria temidden van de negen engelenkoren van Albert 

Cornelis, dat in hoofdstuk IV behandeld wordt, waarbij zowel het altaar-

stuk (gedeeltelijk) bewaard is gebleven, als documenten waarmee het 

verloop van de werkverdeling is te reconstrueren, is een unicum. De stuk-

ken doen verslag van het de langslepende geschillende tussen de op-

drachtgever, het Brugse gilde van de wolscheerders en -volders, en de 

schilder. Vijf jaar, van 1517 tot 1522, hadden de partijen nodig voordat het 

werk tot een einde kon worden gebracht. Hoewel het conflict er op het 

eerste gezicht om lijkt te draaien dat Cornelis een gedeelte van het werk 

door een andere had laten uitvoeren, blijkt bij nader inzien dat ook hier 

het uitbesteden van het werk op zich geen bezwaar werd gevonden.109  

 Dat de schilder die een deel van het werk van Cornelis overnam 

niet bij naam wordt genoemd, wekt de suggestie dat hij geen bekende, of 

lid van het schildersgilde was. Dat een schilder inderdaad als onderaan-

nemer kon werken zonder lid van het gilde te zijn, in elk geval in Antwer-

pen, blijkt uit een geschil dat in 1488 voor de Magistraat werd gebracht, 

ruim twintig jaar eerder. Adriaen van Straelen, ook wel Van Berghen ge-

noemd, werd herhaaldelijk en op heterdaad betrapt bij het uitvoeren van 

schilderwerk hoewel hij geen gildegeld betaald had; reden voor het gilde 

om een boete te eisen. Die eis werd echter afgewezen, Van Straelen wist 

                                                             
106 Campbell 1976, pp. 193-194; Helmus 2008, pp. 37-38; en Helmus 2010, pp. 167-169. 
107 Helmus 2010, pp. 167-169. 
108 Monballieu 1964, pp. 92-100. 
109 Tamis 2000, pp. 672-680; zie hoofdstuk IV. 
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zich met succes te verdedigen door aan te voeren dat hij in dienst was van 

Digne Zierix, die wél lid was van het gilde. Zierix, op haar beurt verhuur-

de Van Straelen weer door aan anderen, een praktijk waarvan zij beweer-

de nog negen andere voorbeelden te kunnen aanhalen. 110  

 De enige gildevoorschriften die expliciet betrekking hebben op 

'twee handen' staan in verband met deze vorm van organisatie. Voor het 

overige werden de bestaande bepalingen aangaande de kwaliteit van het 

werk en de regulering van de arbeid, wanneer en onder welke voorwaarde 

een schilder mocht werken, kennelijk voldoende geacht.111 In beide geval-

len slechts uit de tweede hand bekend moet zowel in Amsterdam als in 

Middelburg een bepaling van kracht zijn geweest, toevallig beide onder 

artikel 10, die het in 'werk treden van een ander' aan banden legde of 

verbood. In Amsterdam zou artikel 10, uit de gildebrief opgesteld in 1597, 

geluid hebben:    

 

"Item, dat egeene Gildebroeders, 't sy Schilders, Glase-

maeckers, ofte andere, die int voorsz Ghilde begrepen 

syn, niet en sullen moghen treden in een ander syn we-

rck, omme te wercken, ten ware dat die eerste meester 

den goeden luyden haer werck niet en vervorderde, ende 

sulcx verslofte deur syn dronckendrincken ofte anders, 

sonder op syn werck te achten, ende 't selve waer te 

nemen, sodanigen machmen betaelen, ende alsdan gaen 

tot eenen anderen." 112  

 

Dat het artikel hoofdzakelijk betrekking zal hebben gehad op een vorm 

van ‘onderkruipen’, door een ander aangenomen werk over te nemen voor 

een lagere prijs, komt naar voren uit de uitzondering die gemaakt wordt. 

Wanneer de eerste meester, de aannemer, zijn werk had laten versloffen 

vanwege drankmisbruik of ander wangedrag mocht de opdracht wel door 

een ander verder worden uitgevoerd. Een vergelijkbaar beding moet bij 

het Lucasgilde in Middelburg te vinden zijn geweest. Daar kregen twee 

schilders een boete uitgedeeld voor het 'in het werk treden van een ander'. 

In 1644 was dat Lucas Pancras, in het jaar 1657-1658 werd Pieter Legouch 

aangeslagen omdat hij “in een ander’s meester’s begonnen werck heeft 

getreden ’t welck strijdende is tegen Art. 10 van de ordinantie”.113 Wat 

                                                             
110 Van der Stock 1993, pp. 47-48. 
111  Zie ook: Van Mulders 2000, pp. 113-114; Vander Auwera en Van Sprang 2007, p. 107; 
Deceulaer en Diels 2007, pp. 27-29; Prak 2007, p. 144.  
112 Obreen dl. 3 1880-1881, pp. 158-159. De tekst is een achttiende-eeuws uittreksel uit de 
oorspronkelijke, en inmiddels verdwenen gildebrief 
113 Obreen dl. 6 1884-1887, pp. 173 en 193; zie database bronnen, nrs. 28 en 30.  
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deze bepalingen duidelijk maken, is dat het uitbesteden of onderaanne-

men – inclusief het malafide onderkruipen - van schilderwerk zo gebrui-

kelijk was, dat de praktijk aan voorschriften gebonden moest worden.  

 De reden waarom een schilder in plaats van een of meer werk-

plaatsassistenten in te huren uitweek naar een onderaannemer, zou een 

gebrek aan ruimte of middelen kunnen zijn. Het is een gebied waarop 

ambachtslieden soms beperkingen werden opgelegd, vermoedelijk om 

monopolies te voorkomen.  Zo verboden de statuten van het Brugse schil-

dersgilde uit 1444 om er meer dan één werkplaats en meer dan één ver-

kooppunt op na te houden.114  

 
Samenwerkingscircuit 
Clusters van schilderijen, toegeschreven aan meerdere handen wijzen er 

op dat schilders dan dikwijls een beroep deden op dezelfde, beperkte 

kring van medewerkers. Dat is niet zo gek. Al eerder aangehaald werd dat 

een van de voorwaarde om arbeidsverdeling te doen slagen, een reservoir 

aan direct inzetbare arbeidskrachten vereist. En dat is tegelijkertijd een 

van de factoren die verklaart waarom geografische clustering van zelfde 

en gelijksoortige bedrijven voordelig is, ondanks de concurrentie die dat 

tegelijkertijd oplevert.115 Voor dergelijke groepen, of netwerken van schil-

ders die elkaar in een losser verband de hand leenden wordt de benaming 

‘collaborative circuits’, oftewel samenwerkingscircuit gebruikt. 116 Dezelf-

de namen, of wanneer een  ‘handschrift’ niet met een bij naam bekende 

schilder te identificeren is, handen, komen in wisselende configuraties 

voor. Daarbij spelen familiebanden vaak een rol. Zonen kregen hun (eer-

ste) opleiding in het schildersvak vaak van hun vader, en zonen en jonge-

re broers bleven lang in het familiebedrijf werken. Daarnaast trouwden 

schilders veel met de dochters of weduwen van collega's.117 De nauwe 

verwantschap in stijl en uitvoering van het werk van de verschillende 

schilders maakt het in veel gevallen uitermate lastig om een helder beeld 

te krijgen wie wat deed, en de groep zo als het ware uiteen te rafelen tot 

individuele handen.  

 Dat geldt bijvoorbeeld voor het Brugse schildersmilieu aan het 

begin van de zestiende eeuw. Dat onder meer Gerard David, Adriaen 

Isenbrant, Albert Cornelis, Ambrosius Benson, de Meester van het Heilig 

                                                             
114 Campbell 1976, p. 191; Wilson 1990a, p. 621 en in het algemeen: Noordegraaf 1986, p. 4. 
115 Rasterhoff 2012, pp. 21-25. 
116 Van der Stighelen, geciteerd in Van Mulders 2007, p. 109. 
117 De Marchi en Van Miegroet 2012, pp. 53-54. Miedema 2012, p. 17 stelt dat geografische 
clustering een belangrijker verband is dan dat van familierelaties.  
Voor een nadere beschouwing van specifieke familieverbanden/samenwerkingscircuits, zie 
Brosens, Kelchtermans en Van der Stighelen 2012. 
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Bloed met andere, soms naamloos gebleven schilders daar zo’n ‘collabo-

rative circuit’ vormen, is zeker.  Niet alleen hun werk is nauw verwant, 

ook uit geschreven bronnen komen de banden tussen de schilders onder-

ling naar voren. Op basis van de bewaard gebleven processtukken met 

betrekking op Albert Cornelis’ uitbesteden van een gedeelte van zijn op-

dracht aan een onderaannemer, is het verloop van de werkverdeling  van 

Altaarstuk met de Kroning van Maria temidden van de negen engelen-

koren aan een onderaannemer zelfs op de voet te volgen. Dat is echter een 

uitzondering. Op het werk van Gerard David na, zijn de oeuvres van de 

verschillende schilders nog niet grondig uitgesplitst - de naam van 

Adriaen Isenbrant fungeert zo'n beetje als vergaarbak voor het leeuwen-

deel van de schilderijen die in dit circuit thuishoren maar niet specifiek te 

plaatsen zijn -  laat staan de samenwerkingsverbanden.118  

 Soms laten de schilderijen, gepaard aan de geschreven bronnen 

het nauwelijks toe om onderscheid te maken tussen co-producties en de 

eigenhandige werken van individuele meesters die tot een ‘collaborative 

circuit’ worden gerekend. Dan is de aanduiding ‘groep’ te gebruiken. Toe-

gegeven, het is voor veel kunsthistorici een weinig bevredigende oplos-

sing, maar voor werken zoals die uit de eerste fase van de leertijd van Jan 

van Scorel is er weinig beters voorhanden. Afgaand op een opmerking van 

Van Mander over de eerste leermeester van Van Scorels was dat mogelijk 

een broer van Jacob Cornelisz van Oostsanen: Cornelis Buys uit Alkmaar. 

Van de drie kandidaten van die naam die uit bronnen bekend zijn, is ech-

ter geen enkel schilderij overgeleverd; en één van de drie was mogelijk 

zelf een leerling van Van Scorel. Daardoor blijven we met een verzameling 

schilderijen zitten, die bij gebrek aan beter te omschrijven is als ‘de groep’ 

Oostsanen-Buys-Scorel.119 

 Een probleem van  andere aard doet zich voor bij Pieter Coecke 

van Aelst. Niet een gebrek aan informatie, maar de verwerking van de 

weinige informatie door kunsthistorici heeft hier voor verwarring ge-

zorgd. Met onder anderen Jan Sanders van Hemessen en zijn schoonva-

der Jan van Dornicke wordt de schilder, die er zelf bovendien een grote 

werkplaats op nahield, tot een ‘collaborative circuit’ gerekend.  Bij nadere 

beschouwing blijkt dit slechts op een wankele basis te berusten. Een ver-

andering in de stijl van de (landschaps)achtergronden in schilderijen, 

toegeschreven aan (de werkplaats van) Pieter Coecke gaf aanleiding om 

                                                             
118 Andere namen die in deze cluster vaker voorkomen zijn die van Willem Benson, de 
Meester van de Brandon portretten en de Meester van de legende van de H. Lucia. Voor 
Gerard David, zie Ainsworth 1998, specifiek wat betreft schilderijen van meerdere handen, 
pp. 295-308, voor de anderen, zie Martens e.a. 1998, dl. 1-2, passim; zie database 
schilderijen, nrs. 1317-1319 en 1321-1324. Zie verder ook hoofdstuk IV, pp. 140-141.  
119 Miedema dl. III 1996, pp. 274-275. Zie database bronnen, nr. 436. 
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over de deelname van een andere hand, die van de Monogrammist van 

Brunswijk, die doorgaans met Coecke’s zwager Jan van Amstel wordt 

geïdentificeerd, te speculeren. Die hypothese werd zo vaak voor waar 

overgenomen, zij het zonder nader onderzoek, dat deze zich in de loop 

der tijd ontwikkelde tot ‘feit’.  Van de Monogrammist van Brunswijk 

wordt eveneens verondersteld dat hij  net als de zogenaamde Meester van 

Paulus en Barnabus achtergronden voor Jan Sanders van Hemessen zou 

hebben geschilderd.120 

 Voor het Antwerpse schildersmilieu vanaf het begin van de zeven-

tiende eeuw zou je de duidelijk herkenbare co-producties van de leden 

van dergelijke collaborative circuits zelfs symptomatisch kunnen noe-

men. Opeenvolgende generaties van de families Brueghel, Francken, De 

Momper, hun verwanten en vrienden werkten in telkens wisselende com-

binaties samen. Met elkaar, maar ook met anderen. Buiten zijn eigen 

werkplaats leende Rubens zijn hand aan vader en zoon Brueghel, maar 

ook  figuurschilders als Sebastiaen Vrancx of Hendrick van Balen, of de 

architectuurschilders Peter Neef I en II en Hendrick van Steenwijck zijn 

terugkerende namen in dit omvangrijke circuit. De schilderijen die aan de 

verschillende ‘tandems’ worden toegeschreven lopen in de vele honder-

den (afb. 13).121  

 Werd deze Antwerpse 'specialiteit' met de stroom Zuid-

Nederlandse emigranten  naar het Noorden overgebracht? Eén van de 

spilfiguren van een opvallend samenwerkingscircuit  in het Noorden, in 

de vroege zeventiende eeuw in Haarlem, is wel van Zuid-Nederlandse 

komaf. Rond Dirck Hals laat zich een netwerk construeren waar ook An-

thonie Palamedesz., en de architectuurschilders Dirck van Delen en Bart-

holomeus van Bassen deel van uitmaakten. Dan weer eens in spiegel-

beeld, met een anders gekleurde jas of een ander hoofd, de wijze waarop 

figuren of figuurgroepen als zetstukken herhaaldelijk door Hals en Pala-

medesz. opnieuw werden ingezet in hun eigen composities maar ook in 

                                                             
120 Bruyn 1985, pp. 17-30; Jansen 2006, pp. 134-137. Database schilderijen, nrs. 91, 95-96, 
98-99, 1017-1018, 1098, 1305-1307 en 1312-1314. Zie ook Leeflang 2007, p. 74. 
121 Honig 1995, pp. 261-265; Honig 1998, pp. 177-179. Voor de samenwerkingsverbanden 
die vader en zoon Jan Brueghel aangingen in het algemeen, zie Ertz 1979, m.n. pp. 470-516; 
en Ertz 1984, m.n.  pp. 78-89; en De Marchi en Van Miegroet 2012, pp. 63-64; voor de 
familie Francken, zie Peeters 1999, m.n. pp. 70-73; en Peeters 2012, pp. 103-117; voor De 
Momper, zie Ertz 1986, m.n. pp. 391-413.  
Over de samenwerking tussen Rubens en Jan Brueghel, zie ook hoofdstuk VI. 
Een ongepubliceerde paper of dissertatie geschreven onder begeleiding van Prof. Dr Van 
Der Stighelen van de K.U. Leuven over co-produkties in het Antwerpen van het begin van de 
zeventiende eeuw, heb ik helaas niet kunnen raadplegen. 
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andermans werk, is één van de belangrijkste kenmerken van het vrolijk 

gezelschap van het begin van de zeventiende eeuw.122   

 Voor alle tot nog toe aangehaalde arbeidsverbanden geldt dat de 

hiërarchie binnen de organisatie tot de meest eenvoudige vorm beperkt 

moet zijn geweest. Zelfs in de zogenoemde grote werkplaatsen als die van 

Rubens of Frans Floris was het personeel nooit zo talrijk dat de meester 

geen directe supervisie op zijn medewerkers kon uitoefenen. Daarmee in 

contrast wordt in de organisatiekunde nog een andere vorm van werkver-

deling onderscheiden waar de uitvoering van het eigenlijk werk geschei-

den is van de controle, de zeggenschap over een taak. Dat wordt verticale 

werkverdeling of taakspecialisatie genoemd.123 Die vorm van werkverde-

ling waarbij het werk verdeeld wordt volgens hiërarchische verhoudingen 

van superieur en uitvoerder - ik zou de aanduidingen horizontaal en ver-

ticaal immers vermijden - blijft hier hoofdzakelijk buiten beschouwing. 

De gezagsverhouding tussen medewerkers en de meester, of twee mees-

terschilders in Mintzbergs termen beschrijven voegt niets toe. Alleen in 

die gevallen waar de drijvende kracht achter een schilderijenproductie 

veel meer of zelfs uitsluitend als ondernemer en/of kunsthandelaar op-

trad dan als schilder, ligt het anders. Daar is het eigenlijke schilderwerk 

gescheiden van de controle op de productie.  

 Wanneer een koopman, in dit geval een kunsthandelaar, werk bij 

anderen uitzet om het resultaat vervolgens zelf te verkopen wordt dat met 

een goed Nederlands woord 'putting out' genoemd.124 Algemeen wordt 

aangenomen dat een grote groep schilders, in dienst van dit soort hande-

laren in hun levensonderhoud moet hebben voorzien.125 Het maken van 

'dozijnstukken', goedkope schilderijtjes in passe-partout thematiek die 

door schilders aan de onderkant van de markt werden 'afgeschrobd', 

wordt vaak als massaproductie omschreven. Maar een toepasselijker be-

naming voor deze handmatige serieproductie is manufactuur, het onder-

werp van hoofdstuk V.126 Omdat auteurschap bij deze anonieme productie 

of 'low-level collaboration' nauwelijks waarde had, werd het dus ook niet 

de moeite gevonden om met naam en toenaam vast te leggen, is het moei-

lijker om vat te krijgen of en in welke mate werkverdeling werd toegepast. 

Maar uit de bewaard gebleven administratie van Antwerpse handels-

                                                             
122 Schatborn 1973, pp. 109-112; Kolfin 2002, pp. 111-115; en Ekkart 2012, p. 81; zie data-
base schilderijen, nrs. 247, 675-677, 684-711, 861-866 en 1325. 
123 Mintzberg 1997 (1983), pp. 27-35 m.n. 29, en hiervoor p. 65. 
124 Prak 2007, pp. 144-145. 
125 Bok en Schwartz 1991, pp. 193-195; Bok 1994, pp. 100-104; De Marchi en Van Miegroet 
1994, p. 455; Montias 1994, p. 68; Vermeylen 1999, pp. 17-18; en Jager 2015, pp. 1-15. 
126 Deceulaer en Diels 2007, pp. 9-13. 



88 
 

firma's als die van Forchoudt en Musson, bijvoorbeeld, blijkt dat arbeids-

verdeling naar partijen (B) veel werd toegepast bij hun 'putting out'.127  

 Al aan het begin  van de  zestiende eeuw lijken sommige werk-

plaatsen in Brugge trekken van dergelijke handelsondernemingen te ver-

tonen. Gegevens als het grote aantal gehuurde kramen in het schilder-

spand wijzen er op dat schilders als Adriaen Isenbrant en Albert Cornelis 

niet alleen als schilder, maar ook ondernemer en handelaar actief wa-

ren.128 Maar de verschillende oeuvres, en de daarin te onderscheiden 

handen zijn nog onvoldoende afgebakend om dat beeld nader in te vullen, 

laat staan iets over een eventuele werkverdeling binnen schilderijen te 

zeggen. Later, in de tweede helft van de zestiende eeuw zou een atelier als 

dat van Bernaert de Rijckere in Antwerpen  zo kunnen hebben gefunctio-

neerd. Het is een suggestie die gewekt wordt door verschillende typen 

bronmateriaal; archiefstukken, schilderijen en tekeningen, en met name 

de verbanden daartussen. Kopieën naar andere schilderijen maken een 

substantieel deel van De Rijckere’s nalatenschap uit, terwijl een nog niet 

ontwarde kluwen van schilderijen en tekeningen die in steeds andere 

configuraties motieven delen er op wijzen dat er meerdere kunstenaars in 

zijn werkplaats, of onder zijn auspiciën actief waren. 129   

 Het zeventiende-eeuwse Antwerpen wordt vaak aangehaald als dé 

plaats waar manufactuur floreerde. En inderdaad, het is niet moeilijk om 

een glimp op te vangen van de werkwijze van schilder-schuine-streep-

kunsthandelaren die bij het uitzetten van schilderwerk de uitvoering 

daarvan over verschillende handen verdeelden. Al is het maar zijdelings, 

de documenten die het reilen en zeilen van de werkplaats van de Brueg-

hels, Jan  I en II betreffen, laten zien dat een kunsthandelaar als 

Chrisostomus van Immerseel de spil van een netwerk van kunstenaars 

was, en zeker niet alleen schilders die aan de bovenkant van de markt 

opereerden zoals de Brueghels. Bijvoorbeeld: voor Sr Cousin Immerseel 

leverde Jan Brueghel II een partij van 46 vierkante landschapjes op doek, 

grotendeels uitgevoerd door twee medewerkers wier status onduidelijk 

blijft: van de landschapschilder Adriaen Daep is verder geen werk be-

kend, terwijl onduidelijk blijft voor wie de naam Jan Baptist Caimo staat. 

Zeker in vergelijking met de andere prijzen die met regelmaat boven de 

                                                             
127 Honig 1995, pp. 259-261 citeert een brief van 10 januari 1659 waar Maria Fourmenois, 
de echtgenote van Matthijs Musson haar neef Philips de Wael in Parijs zelfs op het hart 
drukt, en niet voor de eerste keer, om de namen van de schilders die de firma employeert 
toch vooral nooit prijs te geven om de concurrentie voor te blijven, zie voor al Fourmenois' 
brieven in deze trant Duverger 1969, pp. 209-216; Honig 1998, pp. 179-182; Van Mulders 
2000, pp. 114-122. Over de bronnen betreffende de firma's Forchoudt en Musson, zie ook 
hiervoor, p. 63 nt. 46; en pp. 68-69  nt. 61 en hoofdstuk V, pp. 147-151.  
128 Campbell 1976, pp. 196-197. 
129 Benesz 1997, p. 12; en Tamis in Helmus, Faries en Tamis 2011, pp. 124 en 128-132. 
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100 gulden per schilderij uitkomen gaat het om uitzonderlijk goedkoop 

werk, de kostprijs laat zich op grond van Brueghels notities  berekenen op 

iets minder dan 3 gulden per stuk.130  

 Voor zover bekend, omdat bronnen als de omvangrijke admini-

stratie van Forchoudt en Musson ontbreken weten we veel minder over 

de kunsthandel in het Noorden, ging de werkverdeling in opdracht van 

handelaren hier minder ver.131 Een veel aangehaald voorbeeld van een 

werkplaats waarvan het hoofd eerder als handelaar optrad, is de onder-

neming die achtereenvolgens door vader en zoon Hendrick en Gerrit Uy-

lenburgh werd gedreven in het Amsterdam van het tweede en derde 

kwart van de zeventiende eeuw. Hoewel er incidenteel meerdere handen 

onderscheiden worden in de schilderijenproductie, hetgeen hierna nog 

aan de orde komt, zijn er echter geen aanwijzingen dat er bij de firma 

Uylenburgh een structurele vorm van werkverdeling in de zin van hori-

zontale taakspecialisatie werd toegepast. De schilders die voor Uylen-

burgh portretten en kopieën vervaardigden, en die er naar alle waar-

schijnlijkheid hun leertijd al op hadden zitten, deden dat niet in een vast, 

en strakomlijnd dienstverband. Dikwijls maakten ze naast hun bezighe-

den voor de kunsthandelaar  schilderijen ‘in eigen beheer’, of dat nu in 

Uylenburghs werkplaats gebeurde of in hun eigen atelier.132 

  

Product 
In hoeverre is de voorstelling van een schilderij op te bouwen uit losse 

elementen? Want na standaardisatie van het werkproces en de vaardig-

heden van de medewerkers is standaardisatie van het product een derde 

middel om de coördinatie tussen het werk van verschillende medewerkers 

te vergemakkelijken. Wat in schilderijen kan worden aangemerkt als 

standaardisering van het product, is het herhalen van dezelfde motieven 

of patronen. Of het nu om brokaatpatronen, figuren, gezichttypes of ook 

wel tronies, landschapscomponenten, architecturale ornamenten of exo-

tische dieren gaat; het gebruik van standaardelementen was alomtegen-

woordig. Voor een schilder was het van groot belang om over een voor-

raad beeldmateriaal, tekeningen, prenten of olieverfschetsen, te beschik-

ken, als werkkapitaal om motieven uit te putten.133 Daarom is een her-

                                                             
130 Denucé 1934, passim; DeMarchi en Van Miegroet 1994, p. 453 en nt. 12; De Marchi en 
Van Miegroet 2012, pp. 61-69; database bronnen, nrs. 1153, 1348 en 1349; R.K.D. Den Haag, 
online database artists (27 mei 2011), nr. 328664. 
131 Over de archiefbescheiden betreffende de handelsfamilies Forchoudt en Musson, zie ook 
hiervoor p. 63 nt. 46; en pp. 68-69 nt. 61 en hoofdstuk V, pp. 147-151.   
132 Van de Wetering 1986b, pp. 57-60 en 75-76; Lammertse 2006, pp. 202-205, 207, 212-
226 en 230; Van der Veen 2006, pp. 117-119 en 125-169.  
133 Mintzberg 1997 (1983), p. 6.  
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haalde gebruik van dezelfde motieven, al of niet met hulp van mechani-

sche middelen, zeker niet voorbehouden aan co-producties. Maar wan-

neer dergelijke standaardelementen in een schilderij toegepast zijn, is dat 

wel een aanwijzing in die richting. 

 Breder opgevat zijn de onderdelen van een voorstelling: land-

schap, stilleven, figuren enz. ook op te vatten als standaardelementen die 

makkelijk over verschillende handen te verdelen zijn. Dan blijken bepaal-

de typen voorstelling zich beter te lenen voor arbeidsverdeling dan ande-

re. Dat zijn die werken, die geschilderd zijn als een optelsom van elemen-

ten, in wat je een 'additieve' stijl zou kunnen noemen. In eerste instantie 

werd de term additieve stijl of werkwijze bedacht in contrast met chiaro-

scuro-schilderen, maar in deze context is het een omschrijving die de 

lading goed dekt.134 De meest voorkomende typen voorstelling die in deze 

categorie zijn onder te brengen, is die van landschappen, stadsgezichten 

of interieurs waar de figuren door een andere hand werden toegevoegd, 

evenals bloemstillevens met figuren of figuurmedaillons van een tweede 

schilder worden in hoofdstuk III over specialisatie behandeld. Dat is niet 

onlogisch, want zoals Mintzberg keer op keer benadrukt zijn de verschil-

lende parameters niet los van elk elkaar te zien, zoals in het voorliggende 

geval schilderij (product) en werkwijze (proces).  

 

Portret 
Een ander type voorstelling dat zich goed leende voor werkverdeling naar 

partijen was het portret, waarvan het uiterlijk meestentijds bepaald werd 

door standaardformules en vaste compositieschema's. Vergde de indivi-

duele gelijkenis, dat wil zeggen het gezicht, steeds een individuele aan-

pak; handen, kleding maar ook houding en gebaren en achtergrond kon-

den met weinig variatie en routinematig geschilderd worden. Een derge-

lijke tweedeling maakt een werkverdeling eenvoudig.135 Wat een werkver-

deling nog extra zal hebben gestimuleerd, was de gewoonte van portret-

schilders om gebruik te maken van plaatsvervangende modellen bij het 

                                                                                                                                         
Er bestaat de nodige kunsthistorische literatuur over dit onderwerp, zie onder meer 
Haverkorn van Rijsewijk 1894, p. 147 over de schilderijtjes met voorbeelden voor 
figuurstoffage die de Rotterdamse kunsthandelaar Volmarijn rond het midden van de 
zeventiende eeuw verkocht: "5 stuckies vol beeldetges om landtschappen mede te stoffee-
ren"; Parmentier 1937, pp. 92-93 en Campbell 1994, pp. 98-99 over de twist tussen 
Ambrosius Bensonen Gerard David over het eigendom van twee koffers met 
ateliervoorbeelden; Balis e.a. 1993 over de kopieën die een assistent van Rubens' naar diens 
modellenvoorraad, of cantoor, tekende.; of Balis 2000, pp. 137-138 die de waarde van een 
modellenvoorraad demonstreert door het voorbeeld van Frans Snijders aan te halen, de 
stillevenspecialist die vaak voor Rubens werkte, en die de moeite nam zijn op papier 
geschilderde studies van ‘Italiaans’ fruit naliet aan zijn neef Hendrik de Rasiers.  
134 Zie hoofdstuk I, p. 43, hiervoor p. 70 en de epiloog, pp. 189-194. 
135 Ekkart 1997, pp. 1-21.  
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uitwerken van het lichaam en de kleding. Het is een gebruik dat onder 

andere Peter Paul Rubens en Anthony van Dyck zou hebben aangezet om 

onderdelen van hun portretten door anderen te laten uitschilderen, maar 

misschien ook Rembrandt.136  

 Over de aanpak van Anthony van Dyck is een getuigenis uit de 

eerste hand opgetekend. De Keulse bankier Everard Jabach vertelde aan 

Roger de Piles hoe hij eind jaren veertig in Engeland tijdens het poseren 

Anthony van Dyck ondervroeg over zijn werkwijze. Van Dyck legde uit dat 

hij zichzelf had aangeleerd om een portret snel op te zetten, waarna hij 

zijn schets doorgaf aan zijn assistenten om uit te werken, inclusief de 

kledingstukken die door het model waren verstrekt. Om de handen te 

kunnen schilderen had hij aparte modellen, man én vrouw, in zijn werk-

plaats beschikbaar. Van Dyck voltooide het werk door het snel en luchtig 

te retoucheren.137 Een brief van Gerard van Honthorst laat zien dat het er 

in zijn werkplaats overeenkomstig aan toe moet zijn gegaan. Al eerder in 

dit hoofdstuk kwam aan de orde dat hij en zijn broer Willem er in Utrecht 

één van de grotere atelierorganisaties op nahielden. De productie van 

portretten en replica's van portretten van de firma Honthorst wordt als 

omvangrijk en sterk wisselend van kwaliteit gekarakteriseerd, en zonder 

medewerkers zou die productie nooit zo van de grond gekomen zijn. De  

aard van de werkverdeling is nog weinig nader ingevuld, maar een enkele 

bron wijst op een overeenkomstige werkwijze als die van Van Dyck. In 

een brief uit 1630 laat Gerard van Honthorst blijken dat de sessies waar 

naar het leven gewerkt werd, eveneens opgesplitst werden. Aan het por-

tret van Elisabeth Stuart, de Winterkoningin, kan pas verder gewerkt 

worden, schrijft Van Honthorst, wanneer het verwachte kostuum waarin 

ze uitgeschilderd wilde worden, eindelijk binnen zou zijn.138 Iedere ver-

wijzing naar werkverdeling in deze brief ontbreekt weliswaar, maar de 

manier waarop het verschaft een goede aanwijzing hoe die in de werk-

plaats van Honthorst toegepast kan zijn.  

 Bij het ontbreken van een expliciete bron in de vorm van een 

tekst is de aanleiding om arbeidsverdeling in het oeuvre van een portret-

schilder te veronderstellen vaak gelegen in het gebruik van standaard-

elementen, in combinatie met stijlkritische evaluatie. Dat geldt bijvoor-

                                                             
136 Van der Stighelen 2008, pp. 17-19, zie ook database bronnen, nrs. 1001-1002 
137 De Piles 1766, pp. 229-230. Dat de Londense society-portrettisten Pieter Lely en Gott-
fried Kneller (gespecialiseerde) assistenten voor het bijwerk in dienst hadden , wordt 
beschreven door Houbraken dl. II 1719, p. 233; en dl. III 1719, p. 186; en Weyerman dl. III 
1729, pp. 72, 80-81, 84 en 283; en dl. IV 1769, pp. 202, 214, 275, 391, 435-436 en 471; zie 
ook database bronnen, nrs. 438, 1393, 1398, 1425-1427, 1430-1432 en 1434; echter zonder 
dat die arbeidsverdeling in verband wordt gebracht met het apart poseren voor de 
verschillende onderdelen van een portret.   
138 Judson en Ekkart 1999, pp. 23-25 en 41-45. 
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beeld voor een portret door Cornelis Ketel (afb. 14). Alleen het gezicht van 

de onbekende vrouw voldoet aan de verwachtingen die aan eigenhandig 

werk van Ketel gesteld worden, voor het overige is de kwaliteit van het 

schilderwerk maar matig. Bewaard gebleven schetsen, twee tekeningen 

van een zittende en staande vrouwenfiguur zonder gezicht, wekken de 

suggestie dat Ketel gebruik maakte van standaardformules bij het schil-

deren van portretten, waarin pose en kleding al bepaald waren (afb. 15 a 

en b). De gevolgtrekking dat het bewuste schilderij op het gezicht na werd 

uitgevoerd door een tweede hand, een werkplaatsassistent, is dan snel 

gemaakt.139  

 Dergelijke kentekenen voor samenwerking zijn eveneens terug te 

vinden in hetgeen we weten over de atelierpraktijk van een van de pro-

ductiefste portretschilders van de Noordelijke Nederlanden: Michiel van 

Mierevelt. Zijn een omvangrijk oeuvre waarvan de kwaliteit van de uit-

voering wisselt, de aanwezigheid van ateliermedewerkers, het gebruik van 

standaardcompositieschema's en een opgedeelde werkwijze bij het schil-

deren ieder voor zich al aanwijzingen om arbeidsverdeling in consideratie 

te nemen; alle drie zijn bij Van Mierevelt vertegenwoordigd. Al eerder in 

dit hoofdstuk kwam de personele bezetting aan bod van Van Mierevelts 

werkplaats, die is onder de grote werkplaatsen te rekenen. De portretpro-

ductie van de Delftse schilder wordt beoordeeld als behoudend, met nau-

welijks variatie in compositie, de houding of setting van de geportretteer-

den. Een tweetal geschreven bronnen laten zien hoe het schilderwerk bij 

Van Mierevelt in segmenten verdeeld was. Eind 1629 zag Pieter Cornelisz 

Hooft, die begin dat jaar samen met zijn vrouw naar Delft was gekomen 

om voor Van Mierevelt te poseren, zich genoodzaakt om de schilder een 

aanmaning te sturen. Hooft vroeg om eindelijk de kleding te voltooien, 

zodat ze de portretten in ontvangst zouden kunnen nemen. Dat er bij Van 

Mierevelt in fasen gewerkt werd wordt bevestigd door de inventaris van 

zijn nalatenschap, waarin zich tientallen kopieën van portretten als die 

van de stadhouders bevonden, in verschillende stadia van uitwerking. In 

Van Mierevelts aanzienlijke productie, naar schatting meer dan 4500 

schilderijen, wordt een hoge mate van atelierdeelname aangenomen, 

maar pogingen om de handen binnen die productie uiteen te rafelen zijn 

nauwelijks gedaan.140 

                                                             
139 Judson 1963, pp. 38-40, zie database schilderijen, nr. 297. Voor een vergelijkbaar 
voorbeeld, zie ook database schilderijen, nrs. 1225 en 1226. 
140 Jansen 2011, pp. 10, 41-60 en 189-191. Ekkart 2012, pp. 77-84 behandelt Hollandse 
schildersfamilies, in het bijzonder portretschilders, waar het werk van broers en zonen in de 
productie van de meester opgaan. De gebroeders Honthorst, vader en zoon Westerbaen, 
vader en zoon Van Ravensteyn, Isaac Claesz van Swanenburg en zijn zonen, Jacob Delff en 
zijn zonen, de familie Cuyp, Hals, De Bray, De Grebber en de Van Ruisdaels, zijn de 
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 Wanneer het opbreken van de uitvoering van een portret in ele-

menten van de voorstelling een aanwijzing is dat er mogelijk arbeidsver-

deling werd toegepast, ondersteunt dat de hypothese dat de enige periode 

dat er sprake kan zijn geweest van een systematische werkverdeling in 

Rembrandts productie, de jaren waren waarin hij voor de firma Uylen-

burgh in Amsterdam werkte, van 1631 tot 1635. Handen, kostuums en 

kragen - waarschijnlijk op aangeven van Uylenburgh en in reactie op een 

hoge werkdruk liet Rembrandt elementen van secundair belang soms aan 

assistenten over.141 Dat de handen en andere ondergeschikte onderdelen 

in Rembrandts Portret van Johannes Wtenbogaert uit 1633 door een 

ateliermedewerker werden geschilderd, lijkt inmiddels algemeen aan-

vaard (afb. 16). Over de mate waarin medewerkers verantwoordelijk wa-

ren voor de uitvoering van de portretten van de familie Pellicorne uit 

1632, het Portret van Maertgen van Bilderbeecq uit 1633 en het Portret 

van Anthonie Coopal uit 1635 zijn de meningen verdeeld (afb. 17).142 Uit 

de periode van Rembrandts aanwezigheid in Uylenburghs werkplaats, tot 

1635, zijn geen namen van assistenten overgeleverd. Maar er zijn twee 

goede kandidaten geopperd: de portretschilder Dirck Dircksz. Santvoort 

die vlakbij Uylenburgh woonde, en zich pas ná Rembrandts vertrek als 

meester liet inschrijven, en Isaac Jouderville, Rembrandts eerste leerling 

die hem mogelijk van Leiden naar Amsterdam volgde.143 Er is dus gevoeg-

lijk van uit te gaan dat Jouderville er een vergelijkbare manier van wer-

ken op na zal hebben gehouden aan die van  Rembrandt. Inclusief het 

gebruik van zetstukken, zo lijkt het, want in 1641 legde een voormalige 

dienstmeid van de schilder, Jouderville was inmiddels zelfstandig, een 

verklaring af dat zijn vrouw een fraaie kraag waarmee één van de klanten, 

de schoenmaker  Thomas Thomasz Coeck, moest worden uitgeschilderd, 

in een kast had weggesloten. 144 

 Van de aanvullende mogelijkheden die werkverdeling bood, wis-

ten Nederlandse schilders al vanaf het eind van de vijftiende eeuw handig 

gebruik te maken. Voor de export werden altaarstukken gemaakt waar de 

ruimte voor de gezichten van de donors was opengelaten. Was een stuk 

éénmaal verkocht, dan konden de portretten door een lokale schilder ter 

plaatse worden 'ingevuld'. 145 Van een dergelijk altaarstuk zijn de luiken 

                                                                                                                                         
samenwerkingscircuits die hij noemt, en waarbinnen de handen vaak niet of nauwelijks van 
elkaar te onderscheiden zijn.  
141 Van de Wetering 1986b, pp. 57-60; Van der Veen 2006, pp. 117-119 en 125-169; Van de 
Wetering 2011, pp. 311-321. 
142 Database schilderijen, nrs. 292-294 en 1251-1252. 
143 Van de Wetering 1986b, pp. 45-48 en m.n. 77;Van der Veen 2006, p. 137. 
144 Bredius dl. VI 1919, p. 1963. 
145 Dubbe en Vroom 1986, p. 21. 
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bewaard, waar de portretten die later aan de luiken van een triptiek dat 

rond 1540 werd gemaakt door een schilder uit de omgeving van Jan van 

Scorel, nu toegeschreven worden aan Bartholomaüs Bruyn I.146  

 

Vormen de schilderijen waarbij economische efficiëntie in de afweging 

om tot arbeidsverdeling over te gaan het zwaarst gewogen moet hebben 

de focus van dit hoofdstuk, er zijn ook schilderijen die aan meer schilders 

worden toegeschreven, die daar buiten vallen. Prestige-samenwerkingen, 

gelegenheidssamenwerkingen, aanvankelijk onvoltooid gebleven schilde-

rijen, en schilderijen waarvan het uiterlijk anders niet te verklaren lijkt 

zijn allemaal co-producties waarbij de reden om arbeidsverdeling toe te 

passen niet in de eerste plaats voortkomt uit economische overwegingen.  

De gemeenschappelijke kenmerken waarop deze categorieën stuk voor 

stuk ingedeeld zijn, zijn eigenschappen van het product, en daarom is het 

juist hier de aangewezen plaats om ze nader te bekijken.  

 Onder prestige-samenwerking is de samenwerking van bekende 

meesters te verstaan, die een meerwaarde aan het schilderij verleende. 

Voor de kopers en verzamelaars die bereid waren om excessieve prijzen 

voor zulke kwalitatief hoogstaande werken neer te tellen was de herken-

baarheid van groot belang, zowel van de onderwerpen waarmee de betref-

fende kunstenaars geïdentificeerd werden als van de verschillende schil-

ders'handschriften'. In het verlengde van dit type co-productie te catego-

riseren zijn gelegenheidssamenwerkingen, en daar zijn eigenlijk alle 

schilderijen toe te rekenen waar bijzondere omstandigheden de motivatie 

voor de samenwerking vormden. Daarom zijn dergelijke schilderijen 

vrijwel altijd een eenmalige exercitie,  Één van de bijzonderste is het dub-

belportret van twee Zuid-Nederlandse schilders. Want wat is er mooier 

voor twee boezemvrienden, en schilders, dan dat de één de ander portret-

teert en vice versa? Op het grote, 1654 gedateerd portret zette Nicolas de 

Plattemontagne zijn signatuur links, op het tekenbord van Jean Baptiste 

de Champaigne: N. Montaigne pinxit me, terwijl De Champaigne hetzelf-

de deed op de ezel van De Plattemontagne: J.B. de Champaigne me fecit. 

(afb. 18).147 Op een enkel schilderij uit de vroege zestiende eeuw na, is 

prestige-samenwerking een vorm die hoort bij de late zestiende en zeven-

tiende eeuw, en veel besproken in contemporaine literatuur over de schil-

derkunst. "Maar die Francois Snyers en Petrus Paulus Rubens waaren 

elkanderen in het byzonder behulpzaam, en sloegen dagelijkx, om zo te 

                                                             
146 Brom 1957, p. 108; zie database schilderijen, nr. 1220, vergelijk ook nr. 1320 waar 
hetzelfde aan de hand zou zijn, alleen met langer interval tussen de vervaardiging van de 
luiken en het inschilderen van de portretten.  
147 Zie database schilderijen, nr. 644; voor andere voorbeelden die niet elders in deze 
dissertatie worden aangehaald, de nrs. 2, 60, 126, 155 en 186. 
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spreeken, de penseelen in een, zijnde het meestentijds de geachtste stuk-

ken dier beyden Konstschilders, op dewelke men die verschillige penseel-

streeken ziet brallen"; de manier waarop dergelijke spektakelstukken in 

deze teksten geprezen worden suggereert nergens een fundamenteel an-

dere werkwijze dan de gebruikelijke, alleen de investering van extra zorg 

en vakbekwaamheid in de uitvoering, en die wordt aan een nader onder-

zoek onderworpen in hoofdstuk VI over prestige-samenwerking.148  

 

Tot dusver waren alle aangehaalde gevallen van arbeidsverdeling het 

resultaat van een vooropgezet plan. Er werd van meet af aan rekening 

gehouden dat het werk aan een schilderij over meerdere schilders ver-

deeld moest worden. Onder de stukken die aan meer dan één schilder 

worden toegeschreven, zijn er echter ook de nodige waar dat aanvankelijk 

niet de bedoeling was.  

 Onvoltooid gebleven schilderijen, bijvoorbeeld bij het overlijden 

van een schilder zijn geregeld aan te treffen in documenten als boedelin-

ventarissen.149 Zonde, vanuit economisch oogpunt bezien, want 'onvol-

tooide' schilderijen waren niet goed voor de verkoop.150 Meestal werden 

zulke stukken later alsnog door een andere schilder afgemaakt. Dat zal 

zeker de bedoeling zijn geweest van ‘alle begost werck dat niet bynae 

volmaect en es’ dat de Brusselse schilder Vrancke van der Stockt in 1489 

aan zijn zonen naliet.151 In het testament van Paulus Bril uit 1626 wordt 

zelfs onderscheid gemaakt tussen verschillende categorieën van onvol-

tooid: quadri imprimiti, abozzati, comincati en non finiti.152 Over Jan 

Andrea Lievens, de zoon van Jan Lievens, weet Weyerman te melden dat 

hij de onvoltooide schilderijen van een overleden schilder opkocht om ze 

alsnog te laten opmaken door Jan Verkolje I. Op het eerste gezicht zou 

Verkolje als leerling te classificeren zijn, Weyerman noemt Lievens zijn 

meester. Het illustreert nog weer het losse gebruik van benamingen als 

leerling en gezel, want Verkolje moet gevorderd genoeg zijn geweest om 

het werk te kunnen uitvoeren.153  

 De onvoltooide schilderijen die Isaac en Adriaen van Ostade ach-

terlieten, kwamen terecht bij Isaacs leerling, Cornelis Dusart. Uit de in-

ventaris die na het overlijden van Dusart werd opgemaakt, in 1704, en de 

                                                             
148 Weyerman dl. II 1729, p. 199, zie database bronnen, nr. 1023. 
149 De Pauw-de Veen 1969, pp. 297-298; Van Hout 2005,  pp. 63-64; vergelijk Bauer 1987, 
pp. 93-107 voor Italiaanse schilderkunst van de zestiende- en zeventiende eeuw.  
150 Over onvoltooide schilderijen, zie ook hierna hoofdstuk III, pp. 117-119.  
151 Campbell 1976, pp. 194-195: hetzelfde geldt voor het onvoltooide werk in de 
nalatenschap van in 1475 overleden Dieric Bouts. 
152 Bauer 1987, p. 94. 
153 Weyerman dl. III 1729, p. 126; zie database bronnen, nr. 1406. 
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daarop volgende verkoop in 1708, blijkt dat de schilderijen in de tussen-

tijd door Dusart waren afgewerkt (afb. 19).154 Na de dood van Adriaen van 

der Werff in 1722 werden tien van diens schilderijen door zijn ‘leerling’ 

Henrik van Limborch afgemaakt. Van Limborch verrichtte zulk werk va-

ker, hij voltooide ook een portret van de in 1723 overleden Constantijn 

Netscher, en een portret van de hand van Hermanus Koets, wiens sterfda-

tum niet bekend is. 155  

 Sommige onafgemaakte schilderijen werden pas veel later, tien-

tallen jaren later zelfs, alsnog afgemaakt. Zo’n geval is Pieter Jansz Saen-

redams Grote Kerk in Alkmaar (afb. 20). Het kan heel goed dat het van 

meet af aan Pieter Jansz Saenredams intentie was om het schilderen van 

de figuren aan een ander over te laten, maar het doek moet bij zijn dood 

in 1665 ongestoffeerd, en dus onvoltooid zijn achtergebleven. Op zijn 

zachtst gezegd zien de vier figuren en het hondje die veel later, naar de 

kostuums te oordelen omtrent 1680 door een onbekende meester werden 

toegevoegd, er ongerijmd uit. Vanwege het uiterlijk van de stoffage, ge-

paard aan de voor Saenredam ongebruikelijke toepassing van doek, werd 

lang gedacht dat het schilderij niet van de architectuurschilder zou kun-

nen zijn, maar technisch onderzoek heeft inmiddels uitgewezen dat dat 

toch echt het geval is.156 In de regel: hoe langer de tijd die verstrijkt tussen 

aanvang van het werk, en de voltooiing, hoe minder geslaagd het resul-

taat. Voor al deze gevallen, en het is een tamelijk willekeurige opsomming 

die eenvoudig genoeg uit te breiden zou zijn, geldt dat de gestandaardi-

seerde werkwijze die schilders hanteerden waarborgde dat een andere 

schilder het werk van de eerste naar redelijke tevredenheid kon vervol-

gen, of dat nu meet aan af aan de intentie was of niet. 

 

En soms is de ratio achter een co-productie echt ver te zoeken, waarmee 

het werk buiten iedere categorie valt. Grote discrepanties in de stijl lijken 

er weliswaar op te wijzen dat er meer dan één schilder betrokken was bij 

de uitvoering van het schilderij, maar de verdeling van het werk is niet 

logisch en/of de verschillende partijen zijn meer dan ongemakkelijk met 

elkaar geïntegreerd, of beter gezegd: niet geïntegreerd. Van die lastige 

gevallen is maar een enkel schilderij gesigneerd of gedocumenteerd. Van 

een Portret  van een echtpaar, vermoedelijk Adriaen Wittert van der Aa 

en Maria Knotter, staat vast dat het door twee schilders gemaakt werd 

(afb. 21). Zowel de schilder van het landschap, Nicolaes Berchem, als die 

                                                             
154 Bredius I 1915, pp. 31-45; zie ook database schilderijen, nr. 61 en database bronnen, nrs. 
142, 1182-1183 en 1374.  
155 Jansen 1997, pp. 37-38. 
156 De Vries 1997, pp. 184-185 nr. 64; zie database schilderijen, nr. 1218. Voor andere 
voorbeelden, zie database schilderijen, nrs . 341 en 601. 
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van de figuren, niemand minder dan Gerard Dou, signeerden het werk, 

die laatste op een ongewone manier met een zelfportret op een kapiteeltje 

op de voorgrond. De voorstelling zelf wekt al een wonderlijke indruk, met 

de verfijnd geschilderde en helder gekleurde figuren van Dou contraste-

rend met het veel minder precieze, en donkerder geworden landschap. 

Wat in strijklicht nog eens extra opvalt, is dat het reliëf van de verflaag 

meer dan gewoon varieert: het oppervlak van de figuren ligt lager dan de 

verflaag van het landschap, alsof ze er uitgeknipt zijn. Uit een röntgenop-

name blijkt de oorspronkelijke, en nu overschilderde achtergrond een 

interieur te zijn geweest. Was het schilderij beschadigd, of viel de achter-

grond niet langer in de smaak? Zonder nieuwe, aanvullende gegevens 

blijft het gissen naar de reden waarom Berchem werd ingeschakeld.157  

 Vergelijkbaar in de zin dat er twee handen in het schilderij onder-

scheiden worden zonder dat daar een steekhoudende reden achter lijkt te 

zitten, is een Rust op de vlucht naar Egypte. De vondst van de omschrij-

ving in de nalatenschap van Laurens Mauritsz. Douci uit Amsterdam, 

"[e]en Josep en Maria van Gerrit Douw en Flinck", in 1669 door Gerrit 

Uylenburgh en Ferdinand Bol op tien gulden getaxeerd, biedt echter de 

mogelijkheid om het stuk wat nader te duiden (afb. 22). Wat de stijl aan-

gaat lijkt deze beschrijving te kloppen. De figuren en de stillevenelemen-

ten herinneren inderdaad aan de verfijning van Dou, terwijl het land-

schap verwant is aan bekend werk van Govert Flinck. Al waren ze niet 

gelijktijdig bij hem in de leer, de enige plausibele verbinding tussen deze 

beide schilders is hun leermeester: Rembrandt. Het is voorstelbaar dat 

Rembrandt het achtergebleven werk van Dou meenam van Leiden naar 

Amsterdam, om het daar op een zeker moment aan Flinck te geven om er 

verder aan te werken. Al blijft het raden naar de precieze toedracht, dat 

de overgangen tussen het werk van Dou en Flinck zo weinig scherp gede-

finieerd zijn pleit er voor dat er van een vooropgezet plan om arbeidsver-

deling toe te passen geen sprake was.158 Juist om die reden werd eerder, 

voordat inventarisbeschrijving boven water werd gehaald, de suggestie 

dat het schilderij een werk van twee handen zou zijn van de hand gewe-

zen. Fijntjes werd er daarbij nog even op gewezen dat het een noodgreep 

is, bij gebrek aan beter, om het ongewone uiterlijk van een schilderij te 

verklaren als het resultaat van enige vorm van interventie van een andere 

schilder.159  

 En inderdaad wordt  'twee handen' maar al te vaak aangewend als 

vuilnisvat voor discrepanties in stijl, vage of anderszins vreemde over-

                                                             
157 Zie database schilderijen, nr. 1. 
158 Bruyn e.a. dl. II 1986, p. 848 e.v.; zie ook database schilderijen, nr. 286. 
159 Bruyn e.a. dl. I 1984, p. 483 nr. C6. 
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gangen in het verfoppervlak, een gebrek aan samenhang in de compositie, 

bij schilderijen waar verder geen objectieve bewijzen als documenten of 

signaturen aan te voeren zijn. Dat het landschap rechts op Hendrick van 

Balens Allegorie op de bescherming van de jonge schilder er zonderling 

uitziet, is bijvoorbeeld uitgelegd als een samenwerking die niet ten uit-

voer werd gebracht. In deze interpretatie had de achtergrond volgens plan 

door een andere schilder dan Van Balen moeten worden uitgevoerd. Om 

wat voor reden dan ook, kwam dat er echter niet van. Een dergelijke sa-

menwerking zou passen bij het bekende beeld van Van Balen als een 

schilder die regelmatig samenwerkte met landschapspecialisten. Maar de 

opeenvolgende fasen waarin dergelijke co-producties ten uitvoer werden 

gebracht, zoals beschreven in het journaal van Jan Brueghel II, laten zich 

in dit werk niet terug herkennen (afb. 23).160 Een andere, en misschien 

betere verklaring zou de toestand van het schilderij  kunnen zijn. Het 

paneel werd in het verleden verkleind, en de minder scherpe figuren 

rechts zouden het resultaat kunnen van een al te enthousiaste schoon-

maak van het verfoppervlak, of een minder geslaagde poging tot atmosfe-

risch perspectief .  

 Resumerend: wat wordt opgevat als een gebrek aan samenhang of 

'onlogische' discrepanties in een schilderij leiden er nogal eens toe dat er 

naar een uitleg in de trant van twee handen wordt gegrepen. Of dat altijd 

terecht gebeurt, is maar de vraag. Want wat de één - vaak bij gebrek aan 

een betere verklaring - beschouwt als de kentekenen van een schilderij 

gemaakt door twee of meer schilders, kan door de ander worden begre-

pen als een gevolg van de staat waarin het werk verkeert, of als een onbe-

grepen of onhandig uitgevoerd stijlmiddelen.  

 

Profijt 
Een verhoogde productiviteit door het inzetten van meer schilders, met 

name bij omvangrijke opdrachten, en een reductie van kosten door de 

inzet van goedkopere arbeidskrachten zijn de voordelen van arbeidsver-

deling die bij het bestuderen van de schilderpraktijk door kunsthistorici 

zijn benoemd. Één op één hetzelfde als de baten die Adam Smith er aan 

toekende zijn deze voordelen niet maar ze liggen wel in het verlengde.161 

                                                             
160 Pigler 1954, pp. 215-216; zie database schilderijen, nr. 1238. Bij Ember en Urbach 2000, 
p. 159 wordt het werk inmiddels in zijn geheel aan Adriaen van Stalbemt toegeschreven. 
161 Het derde argument waarom arbeidsverdeling verhoogde productiviteit teweegbrengt, 
een toename aan vaardigheid door specialisatie, Smith's 1776 (Skinner 1979), pp. 46 en 110-
117 en Mintzberg 1983 (1997), pp. 27-29, laat ik hier buiten beschouwing. Specialisatie en 
arbeidsverdeling zijn het onderwerp van hoofdstuk III. Hoewel snel en vaardig schilderen 
veel geprezen wordt in contemporaine teksten over de schilderkunst, zie bijvoorbeeld 
hiervoor  nt. 63, wordt het niet in verband gebracht met werkverdeling, tenzij je het leren 
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 De factor tijdwinst, puur en alleen, lijkt vooral van belang te zijn 

geweest bij grote decoratieprogramma's die binnen afzienbare tijd moes-

ten worden uitgevoerd, zoals de - tijdelijke - versieringen van Antwerpen 

voor de intocht van kardinaal infant Ferdinand in 1635 of omvangrijke 

opdrachten zoals de Metamorfosen-reeks bestemd voor het Spaanse 

jachtslot Torre de la Parada eind jaren dertig of het plafond van het Ban-

queting House in Londen, die alle drie naar ontwerp en onder supervisie 

van Pieter Paul Rubens werden uitgevoerd (afb. 24).162 Alleen het Ban-

queting House werd door Rubens' eigen assistenten uitgevoerd, bij de 

andere twee werkte hij met onafhankelijke schilders. Bij manufactuur-

achtige organisaties als die in Mechelen, maar ook bij veelgevraagde 

schilders moet een verhoogde productiviteit voorop hebben gestaan: 

meer werk in minder tijd. Om gelijke tred te kunnen houden met de vraag 

naar hun werk konden schilders van naam en faam hulpkrachten inscha-

kelen. 

 In een brief uit 1634 betreurt de kunsthandelaar Van Immerseel, 

één van de handelaren die in nauwe betrekking met Jan Brueghel II in 

goedkope verbruikskunst handelde, tegenover zijn vrouw het overlijden 

van één van hun kopiisten. De betrokkenheid van Van Immerseel lijkt 

echter niet verder te gaan dan zijn eigen portemonnee, het zal niet mee-

vallen om iemand te vinden die net zo goedkoop wil werken.163 De inzet 

van goedkope arbeidskrachten zowel binnen de werkplaats als daarbuiten 

is een middel om een belangrijke kostenpost bij het maken van een schil-

derij proportioneel terug te brengen, en daarbij is arbeidsverdeling een 

belangrijke factor. Omdat er de afgelopen jaren veel onderzoek is verricht 

naar de rol en status van medewerkers, is er inmiddels ook meer bekend 

over de beloning die zij ontvingen. En dat was uiteraard aanzienlijk min-

der dan hun werkgever betaald kreeg. 164  

                                                                                                                                         
van vaart en durf bijhet schilderen in leerlingen-ateliers als die van Frans Floris zo op wilt 
vatten, zie hoofdstuk I, pp. 29-30. 
162 Martin 1972, pp. 30-32; Alpers 1971, pp. 29-35; Martin 2000, pp. 171-173 en Peeters 
2008, pp. 107-119. 
163 DeMarchi en Van Miegroet 1994, pp. 453-454 en nt. 14. 
164 Zie onder andere Kolfin 2002, pp. 124-125; Peeters 2007, passim. Ook elders was de 
betaling van studio-assistenten laag, zie bijvoorbeeld Spear 2003, p. 315 over het Rome van 
de vroege Barok. 
Campbell 1994, p. 94 geeft een enkele uitzondering weer van een gezel die bij het uitvoeren 
van tijdelijke decoraties een hoger dagloon krijgt dan sommige meesters, eind vijftiende 
eeuw. Daar waar Van Mander bedragen noemt voor schilderwerk uitgevoerd voor anderen, 
zijn die nog helemaal zo slecht niet. Joachim Beuckelaer (1520/40 – 1573/74) schilderde 
draperieën voor Anthonie Mor voor een gulden of een daalder per dag, en dat is hetzelfde als 
wat Cornelis Molenaer ontving voor het maken van landschapsachtergronden; zie Van 
Mander 1604, fol. 238v en fol. 256v; zie database bronnen, nrs. 469 en 1358. Wanneer Frans 
Floris voor zijn voormalige gezellen werkte, voor 18 tot 20 gulden. En dan kwam Floris ook 



100 
 

 Gezien de variabelen tussen de verschillende studies naar het 

inkomen van schilders heeft het op dit punt eerder zin om de verhouding 

tussen het inkomen van een meester en medewerker te bekijken, dan 

concrete bedragen weer te geven. Een raming uitgaand van archiefmate-

riaal over Zuid-Nederlandse schilders tussen 1400 en 1530 komt er op uit 

dat een gezel rond een derde tot de helft minder verdiende dan een mees-

ter schilder.165 In de individuele gevallen waar een vergelijking tussen de 

betaling van de verschillende medewerkers mogelijk is, zit een enorme 

variëteit. In 1626 rekende Jan Brueghel II 170 gulden voor twee schilde-

rijen uit een serie van vier, de elementen water en vuur. Daarvan hield hij 

er een ruime 110 over nadat hij zijn medewerkers betaald had. Hierony-

mus van Kessel, een figuurschilder met een eigen werkplaats, kreeg 30 

gulden en Elias Voet, de assistent die in 22 dagen de schilderijen zover 

had gekopieerd naar werk van Brueghels vader, dat Brueghel ze alleen 

nog hoefde 'overdoen', kreeg krap hetzelfde bedrag.166 In 1632 bood Jan 

Brueghel II aan Van Immerseel aan om een door zijn vader geschilderde 

vruchtenguirlande, waaraan de figuren door Rubens waren toegevoegd, te 

kopiëren voor minder dan een derde van de oorspronkelijke – en ook in 

zijn ogen excessief hoge - prijs van 1.600 gulden. Indien hij het werk door 

zijn gezellen zou laten uitvoeren, schrijft Brueghel, zou hij zijn prijs van 

vijfhonderd gulden nog eens halveren, en datzelfde geldt voor een Vani-

tas van 200 gulden.167 Aan het andere uiterste van de markt, die van 

goedkope verbruikskunst, blijkt uit een rekening aan Van Immerseel uit 

1632 dat Brueghel de verder onbekende Adriaen Daep anderhalf keer 

zoveel per dag betaalde als de figuurschilder Jan Baptist Caimo.168  

 Gegevens die daadwerkelijk de mogelijkheid bieden om het effect 

van arbeidsverdeling op de prijs van het werk in een vergelijking te be-

trekken, zijn niet heel talrijk. Hoe de prijzen van schilderijen varieerden 

naar gelang de deelname van de werkplaats bij Peter Paul Rubens is niet 

duidelijk, zijn prijsstelling lijkt op dit gebied weinig consistent. Rubens 

zelf claimt, in een brief uit 1618 aan Sir Dudley Carleton, dat schilderijen 

waarin zijn medewerkers een aandeel hadden aanzienlijk goedkoper wa-

ren dan volledig eigenhandige. In de praktijk blijkt dat echter niet het 

geval: in de lijst die de brief vergezelde rekent hij even veel voor een 

                                                                                                                                         
nog eens niet voor negenen zijn bed uit; zie Van Mander 1604, fol. 241v; zie database 
bronnen, nr. 470. 
165 Campbell 1994, pp. 93-94. Helmus 2006, pp. 203-205; en Helmus 2010, pp. 81-85 laat 
een onderscheid van betaling zien tussen dagloners en vaste krachten. Schilders zonder 
vaste betrekking kregen beduidend meer loon, waar schilders die in dienstverband werkten 
meer zekerheid hadden, vaak kost en inwoning kregen en soms bijverdiensten hadden.  
166 Denucé 1934, p. 146; zie database bronnen, nr. 368. 
167 Denucé 1934, pp. 80-81; zie database bronnen, nr. 1190. 
168 Denucé 1934, p. 82; zie database bronnen, nr. 1153. 
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Leeuwenjacht die door zijn medewerkers geschilderd werd en door hem-

zelf geretoucheerd, als voor een volledig eigenhandige Daniël in de leeu-

wenkuil, terwijl hij voor beide schilderijen een vergelijkbare grootte aan-

geeft.169  

 Vijfentwintig gulden per dag, dat is het riante bedrag dat Adriaen 

van der Werff voor zijn schilderwerk rekende. Het bedrag is af te leiden 

uit het eerder genoemde aantekenboekje waarin Adriaen ook de prijzen 

van zijn schilderijen bijhield. Die berekende hij op basis van het aantal 

werkweken van zes dagen van hemzelf én zijn broer en medewerker Pie-

ter, een bedrag dat hij vervolgens steevast met rond de honderd tot zelfs 

een paar duizend gulden verhoogde. Bij het vaststellen van de prijs van 

een schilderij maakte Van der Werff geen verschil tussen werkdagen van 

zichzelf of zijn broer, maar hij betaalde zijn broer wel aanzienlijk minder. 

In het notitieboekje zelf is niet vermeld hoeveel Adriaen zijn broer betaal-

de, maar volgens Van Gool was dat een dukaat, dat wil zeggen vijf gulden, 

per dag.170 Eén schilderij uit het notitieboek werd alleen door Adriaen 

geschilderd, een Christus en Johannes, maar bij de vermeldde prijs, 2500 

gulden, is niet aangetekend of dit om de kostprijs of om de verkoopprijs 

gaat. In dat eerste geval zou Adriaen voor volkomen eigenhandig werk 

een nog hoger dagtarief hanteren, namelijk 34 gulden per dag. Of Adriaen 

van der Werff zijn klanten ook liet 'meeprofiteren' van de goedkopere 

arbeid van zijn broer, blijft de vraag, maar hij zelf verdiende er zeker extra 

aan. 

 Of het er bij het tot stand komen van een prijs voor schilderijen 

van meerdere handen er altijd even logisch en consequent aan toeging, 

daar is een vraagteken bij te zetten.171 Wel is zeker dat er rekening mee 

werd gehouden: in de ogen van zowel de kunstenaar als het koperspubliek 

hoorde het werk van medewerkers goedkoper te zijn dan dat van de mees-

ter. Van verschillende kanten blijkt dat de afnemers van schilderijen alert 

waren op de medewerking van anderen. Zestiende-eeuwse schilderscon-

tracten waarin arbeidsverdeling, het uitbesteden van schilderwerk aan 

werkplaatsmedewerkers of onderaannemers uitdrukkelijk beperkt werd 

of uitgesloten, zijn schaars. Maar het feit dat het noodzakelijk geacht 

werd om er voorwaarden aan te verbinden geeft zowel aan dat arbeids-

                                                             
169 Rooses en Ruelens dl. 2 1898, pp. 135-144 nr. CLXVI Rubens aan Carleton 28 april 
1618; Balis 1994, p. 102 en nt. 3, 51, 53 en 64; Peeters 2008, pp. 107-119. Zie ook hiervoor, 
hoofdstuk I, pp. 21-22 nt. 14. 
170 Van Gool dl. 1 1750-1751, pp. 235-237; zie database bronnen, nr. 28; Gaehtgens 1987, 
pp. 80-82 en 442-444 met transscriptie van het notitieboekje van Adriaen van der Werff 
over de jaren 1716-1722; Bok 1998, pp. 106-108. 
171 Waar de traditionele economie doet geloven dat keuzes altijd weloverwogen en 
doelgericht zijn, zijn  financieel irrationele besluiten in de praktijk maar al te gebruikelijk, 
zie Vriesinga 2010, p. 14 en ook Romein 2001, pp. 84-87. 
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verdeling gebruikelijk was, als dat opdrachtgevers met de praktijk bekend 

waren. Van de twee contracten die van na 1500 dateren en waarin derge-

lijke bepalingen zijn opgenomen, is het vroegste, uit 1517, verwerkt in 

hoofdstuk IV waarin het uitbesteden van werk aan een onderaannemer 

behandeld wordt. Uit het onderzoek naar de ontstaansgeschiedenis van 

het betreffende altaar, het Altaar met de Kroning van Maria van Albert 

Cornelis, komt naar voren dat de opdrachtgever eerder te doen was om 

een zekere kwaliteit van het schilderwerk waarborgen, dan dat er behoef-

te bestond aan een authentieke 'Cornelis'.172  

 Die laatste factor, van eigenhandigheid in de zin van authentici-

teit, wordt met de opkomst van de schilderijenliefhebber en connaisseur 

in de zeventiende eeuw een issue, en is terug te vinden in  overeenkom-

sten uit die tijd.173 Voor de tussen 1621 en 1624 uitgevoerde opdracht voor 

de zogenaamde Medici-cyclus, werd gestipuleerd dat alle schilderijen van 

Rubens zelf, "de sa propre main" moesten zijn.174 En in de in 1648 geslo-

ten overeenkomst waar de agent van koningin Christina van Zweden, 

Johan-Philips Silvercroon vijfendertig plafondschilderingen bij Jacob 

Jordaens bestelde werd vastgelegd dat Jordaens die gedeelten die door 

zijn medewerkers zouden worden geschilderd, zo zou bewerken dat ze 

voor eigenhandig konden doorgaan: "ende oversulckx zijnen naem ende 

teekeninge daer onder stellen".175  

 Maar het is vooral wanneer het niet goed gaat, dat we informatie 

krijgen. "[E]n d'ooghe des aensienders best can bedrieghen", het is niet 

toevallig dat deze zin voorafgaat aan hetgeen Van Mander meedeelt over 

de manier waarop Gillis Coignet zijn schilderijen aan de man bracht.  

Volgens Van Mander voelden afnemers van Coignets werk zich bekocht 

omdat de schilder werk van assistenten verhandelde als eigen werk, nadat 

hij het enigszins geretoucheerd had.176  

 Bij Rubens waren aspirant-eigenaren vaak op voorhand al 

voorzichtig. Nadat de Engelse edelman Dudley Carleton al eerder met 

Rubens te maken had gehad, initieerde hij in 1620 een tweede ruil, 

                                                             
172 Tamis 2000, pp. 672-680; Helmus 2006, pp. 205-206 en Helmus 2010, pp. 105-108, 
162-187: van de drieënveertig ovschilderscontracten daterend van 1430 tot 1576 die bekend 
zijn, zijn er maar vier waarin bepalingen omtrent werkverdeling waren opgenomen. Het 
gaat om contracten met opdrachtgevers van de verder onbekende Zeeuw Anthonis Jansz uit 
1489; het deelcontract met de gebroeders Mouwerijn van Waterlant en zijn broer Claes 
Simonsz voor werk in Haarlem uit 1487; dat van Albert Cornelis uit Brugge uit 1517; en van 
Pieter Pourbus uit 1576 ; zie verder hoofdstuk IV.  
173 Over de opkomst van de connaisseur, zie Honig 1995, pp. 265-284; Van de Veen 2005, 
pp. 3-44; en Tummers 2009, pp. 81-121. 
174 Vlieghe 2000, p. 200. 
175 d'Hulst 1982, pp. 29-30; zie database bronnen, nr. 1188 en database schilderijen, nr. 
1060. 
176 Van Mander 1604, fol. 262r; zie database bronnen, nr. 1454.  
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ditmaal als intermediair voor een vriend. Die vriend wilde een schilderij 

van Bassano inwisselen voor een werk van Rubens. Een van Carletons 

adviseurs, Toby Matthew, laat zijn opdrachtgever weten dat de jachtscène 

die Rubens voorstelde "not all of his owne doinge" was, wat hem 

overigens pas opgevallen was nadat Rubens het hem zelf had 

toevertrouwd. Toen dat op de bekende bezwaren bleek te stuiten, zag 

Rubens zich in een brief aan William Trumbull, een andere agent van 

Carleton, nogmaals genoodzaakt te protesteren dat hij het werk toch echt 

volledig zelf had geretoucheerd. Trumbull laat zich echter niet overtuigen: 

"it is not woorth the monney whereat it is prised; because little, or noth-

ing, of it is donne with the said Rubens his owne hande" schrijft hij aan 

Carleton. Toen Rubens ontdekte dat Charles I, op dat moment Prins van 

Wales, achter de transactie stak werd hij veel toeschietelijker en beloofde 

een volledig eigenhandig werk. Uiteindelijk, na de nodige vijven en 

zessen, vond de ruil naar tevredenheid plaats.177  

 Van Rubens wordt aangenomen dat zijn wijze van signeren, of 

liever gezegd: niet signeren, bedoeld was om de mate waarin werkplaats-

assistenten verantwoordelijk waren voor zijn oeuvre uit het zicht te hou-

den.178 Frans Floris had ogenschijnlijk een waterdicht systeem van signe-

ren, waarbij hij onderscheid maakte tussen eigenhandig werk en dat wat 

door assistenten werd uitgevoerd. Maar zeker aan het eind van zijn leven 

lichtte hij daarmee nogal eens de hand door atelierwerk als volledig ei-

genhandig te signeren.179 

 Het delegeren van werk aan goedkopere arbeidskrachten schiep 

een tegenstelling in belang tussen de schilder aan de ene kant, en de ko-

per aan de andere. Alle schilderijen die de werkplaats verlieten, of die nu 

geheel of voor een groot deel eigenhandig door de meester waren geschil-

derd of slechts door hem geretoucheerd, werden onder zijn naam ver-

kocht. Dat moet voor de schilder reden zijn geweest om de grens tussen 

originelen en atelierwerk waarbij hulpkrachten betrokken waren opzette-

lijk vaag of zelfs geheim te houden voor de buitenwereld. Wat zich achter 

de gesloten deuren van het atelier afspeelde, onttrok zich aan de waarne-

ming van de klant.180 In het economisch jargon heet dit  informatie-

asymmetrie: een verschil in kennis en beoordelingsvermogen tussen ma-

ker en koper. Kreeg de koper wel waar voor zijn geld? Een studie naar de 

markt voor schilderijen in het zeventiende-eeuwse Leiden laat de invloed 

                                                             
177 Rooses en Ruelens dl. 2 1898, pp. 261-264 nr. CCVII Matthew aan Carleton 25 novem-
ber 1620; pp. 265-266 nr. CCIX Trumbull aan Carleton 8 december 1620 en 286-288 nr. 
CCXXV Rubens aan Trumbull 13 september 1621; Daiman 2013, pp. 155-161. 
178 Jonckheere 2008, pp. 71-72. 
179 Van de Velde 1975, pp. 472-473; zie ook hoofdstuk I, pp. 27 en 29-30.   
180 DeMarchi en Van Miegroet 1994, p. 456; Jonckheere 2008, pp. 71-72. 
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zien van het vertrouwen van de klant in de kwaliteit van het werk dat hem 

geboden werd. 181 Met de opkomst van de connaisseur, de kenner. kreeg 

informatie-asymmetrie een andere, nieuwe dimensie. Deze kenner, die 

aan de bovenkant van de markt opereerde, hechtte groot belang de eigen-

handigheid van schilderijen. Hier botste het verlangen van de koper met 

de economische belangen van de schilder. Aan de andere kant, waarmee 

kon de connaisseur zijn onderscheidingsvermogen beter etaleren dan met 

het onderscheiden van handen in speciaal voor het hoogste segment ge-

maakte co-producties? Besloten in het specifieke karakter van de culture-

le industrie laten deze verschijnselen bij uitstek zien dat er meer dan al-

leen economische factoren meespelen bij het fenomeen van 'twee han-

den'. Daar veranderen ook Smith en Mintzberg niets aan. 

 

                                                             
181 Romein 2001, pp. 75-94; Prak 2007, pp. 136-137. 
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Hoofdstuk III 
 

"Een Concert van *Duyvelshoeks Muziekanten". Over specia-
lisatie en samenwerking tussen gespecialiseerde schilders in 
de zeventiende-eeuwse Nederlandse kunstliteratuur1 
 

 

 

“Te zoute soep” en zelfs “hoerenkinderen”.2 In het algemeen hebben ze-

ventiende-eeuwse auteurs over de schilderkunst geen goed woord over 

voor de resultaten van een samenwerking van specialisten, ongeacht het 

onderdeel waarop die specialisten zich hadden toegelegd. Dat de Neder-

landse schilderkunst van de zeventiende eeuw gekenmerkt werd door een 

vergaande specialisatie in genres, is welbekend. Eén van de consequenties 

van die opdeling in genres, of beter gezegd typen voorstelling was dat 

schilderijen - al of niet noodgedwongen - door twee of meer specialisten 

in samenwerking werden gemaakt.  

 Co-producties van specialisten, de vorm van samenwerking die 

hier gewoonlijk mee geassocieerd wordt is die waar kleine figuren en an-

dere levende have in een landschap of stadsgezicht door een andere hand 

werden toegevoegd, het zogenaamde 'stofferen'. Maar het aanbrengen 

van stoffage door een andere hand is niet één op één hetzelfde als sa-

menwerking van specialisten. In het Woordenboek der Nederlandsche 

Taal wordt stoffage gedefinieerd als het 'aankleden' van een schilderij of 

tafereel. 3 Bedoeld om een voorstelling te verlevendigen en de schaalver-

houdingen aanschouwelijk te maken, suggereert de omschrijving dat een 

stoffage ondergeschikt is aan de rest van de voorstelling. In deze beteke-

nis komt stofferen in geschreven bronnen voor vanaf het tweede kwart 

van de zeventiende eeuw:   

 

                                                             
1 Dit hoofdstuk is een uitbreiding op hoofdstuk I, pp. 38-43 en hoofdstuk II, pp. 70-74, met 
bedoeling de verschillende benaderingen van specialisatie, die vanuit de contemporaine 
waardering en die vanuit economisch perspectief bij elkaar te brengen Voor het betoog is het 
soms  onvermijdelijk  om eerder geciteerde passages uit bepaalde tekstbronnen nogmaals 
aan te halen, temeer daar het de bedoeling is dat de hoofdstukken van deze dissertatie ook 
op zichzelf gelezen kunnen worden. 
2 Respectievelijk Von Sandrart 1675 dl. I,  p. 79: "Die hinterste Theile des Horizonts/ soll ein 
Mahler nicht durch andere mahlen lassen/ wie die meiste Italiäner thun/ welche gänzlich 
nur ihrer eignen Meinung folgen/ und also ingemein/ wie man zu sagen pflegt/ zween 
Köche die Suppe versalzen." met in de marge: "Das Hintertheil mus man nicht durch andere 
ausmahlen lassen." via ta.sandrart.net (8 december 2014); en Goeree 1670, p. 121, voor de 
passage in zijn geheel, zie hoofdstuk I, pp. 38-39 nt. 75.  
3 Woordenboek der Nederlandsche Taal, trefwoord: stoffage onder 4 b 
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M066727&lemmodern=stoffa
ge (10 februari 2015).  
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"Twee Lantschappen van Jaspar de Witte gestoffeert 

van Goubau."  

 

of 

 

"Een waterval van Berestraten en van Crabbetje [= Jan 

Asselijn] gestoffeert ... f 24 -"4 

 

Veel zo niet de meeste co-producties van specialisten vallen inderdaad 

onder de noemer van deze categorie, zeg maar die van de 'triviale' stoffa-

ge. 5 Maar de term werd al eerder, en zeker ook breder gebruikt. De vroeg-

ste betekenis van stofferen in de schilderkunst als versieren of decoreren 

is onder meer te vinden bij Van Mander: het stofferen van beelden bij-

voorbeeld was één van de klussen die zijn leermeester Pieter Vlerick 

noodgedwongen moest aanpakken toen hij nog jong en onervaren was.6 

Maar ook belangrijke of zelfs de voornaamste partijen van een voorstel-

ling worden als stoffage aangemerkt: 

 

"Het zozeer beroemde paradijs door den fluweele 

Breugel met ontallijke gediertens zeer uytvoerig en 

natuurlijk, Adam, Eva en het paard door Petrus Paulus 

Rubbens constig gestoffeert [...]" 

 

noteerde de toenmalige eigenaar van het Aardse Paradijs, de Leidse ver-

zamelaar Pieter de la Court van der Voort in 1731 in de inventaris van zijn 

schilderijenverzameling (hoofdstuk VI afb. 2).7 Niemand zal deze figuren 

willen omschrijven als secundair, integendeel, en dat zal ook niet het ge-

val zijn geweest bij een vermelding in een inventaris van veertig jaar eer-

der: 

 

                                                             
4 De Pauw de Veen 1969, pp. 293-296 en Strahl-Grosse 1991, pp. 28-48; zie database 
bronnen, nrs. 53 en 152. 
5 Het merendeel van de in de database verzamelde geschreven bronnen die de tekst 
'stoffage', 'stofferen' of enige variant daarvan bevatten, en dat zijn er meer dan 200, lijken 
aan de triviale vorm te refereren.   
6 Van Mander 1604, fol. 252r. 
7 Lunsingh Scheurleer, Fock en Van Dissel dl. VIb 1992, p. 477 en 491: Ook in de inventaris 
die na het overlijden van De la Court van der Voort in 1739 werd opgesteld, wordt Rubens' 
aandeel als  'stofferen'  omschreven. Over de samenwerking aan het Aardse Paradijs, zie 
verder hoofdstuk VI. 
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"Een lantschap van Breugel, gestoffeert van Rubens, in 

swerte lyste, vuytbeeldende Ons Heer met twee 

Apostelen gaende naer Emaus"8 

 

Het betreffende schilderij is niet overgeleverd. Maar er zijn meer verge-

lijkbare geschreven bronnen, die bevestigen dat de partijen die als 'stof-

fage' omschreven worden, belangrijker zijn dan gebruikelijk wordt aan-

genomen. Slechts éénmaal is die veronderstelling ook daadwerkelijk te 

verifiëren. De prominent aanwezige allegorische figuren werden door 

Erasmus Quellinus II toegevoegd aan het koperen middenpaneel van Jan 

van Kessels werk:  

 

"Item, vier deelen van de weirelt door denselven (= Jan 

van Kessel), ende gestoffeert van Quellinus den Ouden."  

 

(afb. 1).9 Niettemin, om het onderwerp van dit hoofdstuk als 'stoffage van 

een andere hand' te omschrijven, zou tot misverstanden kunnen leiden 

gezien de discrepantie tussen het huidige, triviale begrip van stoffage en 

de bredere manier waarop de omschrijving destijds toegepast werd. 

  

De bewaard gebleven schilderijen, gemaakt door twee of meer specialis-

ten, zijn talrijk en divers van aard. Van een 1583 gedateerd landschap van 

Jacob Grimmer met figuren van Gillis Mostaert tot een bloemenkrans van 

Daniël Seghers met figuren van Erasmus Quellinus II; van een kerkinteri-

eur van Hendrick van Steenwijck II met figuren van Frans Francken II tot 

een historiestuk met David en Goliath - althans diens hoofd - van Adriaen 

van Stalbemt en Pieter Brueghel II.; van een landschap Jan Wijnants met 

stoffage van Adriaen van de Velde tot een stilleven van Jan Davidsz. de 

Heem en Nicolaes van Veerendael; of zelfs de driedubbel gesigneerde 

Philemon en Baucis van Willem de Heusch, Abraham van Cuylenborch en 

Nicolaus Knüpfer (afb. 2-7 en hoofdstuk II afb. 1).10  

 De aanpak van het werk bij een co-productie van gespecialiseerde 

schilders verliep relatief simpel, daar zijn maar weinig woorden aan vuil 

te maken. Het is voldoende om hier en daar voorbeelden aan te halen, 

zoals hierna die van de co-producties van de zeventiende-eeuwse bloem-

schilder Daniël Seghers met verschillende figuurschilders, of de zeven-

tiende-eeuwse figuurschilder Cornelis van Poelenburch die de figuren 

                                                             
8 Zie database bronnen, nr. 122. Het merendeel van de in de database verzamelde 
geschreven bronnen die de tekst 'stoffage', 'stofferen' of enige variant daarvan bevatten, 
meer dan 200, lijken aan de triviale vorm te refereren.   
9 Zie database schilderijen, nr. 19. 
10 Database schilderijen, respectievelijk de nrs. 1032, 229, 167, 545, 781, 18 en 997. 
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toevoegde aan het werk van andere landschapschilders. Interessanter zijn 

de consequenties die de aanpak van samenwerking van specialisten had 

voor de waardering van het resultaat in contemporaine teksten. Vanaf 

Van Mander hadden zeventiende-eeuwse auteurs al oog voor het verband 

tussen specialisatie en samenwerking. Over de co-producties van gespeci-

aliseerde schilders zijn ze maar al te vaak uitgesproken negatief. Dat oor-

deel is te verklaren vanuit hun uitgangspunt ten aanzien van specialisatie 

op zich, als ook uit de opvattingen over de criteria waaraan een goed 

schilderij had te voldoen. Zoals in hoofdstuk I besloten werd, zeventien-

de-eeuwse auteurs zagen specialisatie als een gebrek, een gemis aan 'uni-

verseel' talent bij een schilder. Het resultaat van een samenwerking van 

dergelijke, in hun ogen minder begaafde vakbroeders voldeed in de regel 

niet aan de steeds hogere eisen die men in de loop van de zeventiende 

eeuw aan de harmonieuze éénheid van het werk, te vangen onder het 

begrip houding, was gaan stellen. 

  

Hoe er in de zeventiende eeuw tegen specialisatie, en de daarmee gepaard 

gaande werkverdeling werd aangekeken, wijkt af van de wijze waarop 

specialisatie tegenwoordig als een economisch fenomeen wordt opgevat. 

Merkwaardig genoeg vertoont de zeventiende-eeuwse visie op specialisa-

tie en werkverdeling in de schilderkunst toch vergaande overeenkomsten 

met inzichten uit moderne economische organisatietheorie: op het punt 

van ver doorgevoerde specialisatie komen beide zelfs tot een soortgelijk 

inzicht. Op basis van hetgeen in hoofdstuk I over specialisatie en samen-

werking gezegd is, wil ik in dit hoofdstuk de positie van zeventiende-

eeuwse auteurs ten opzichte van specialisatie, en in bijzonder van sa-

menwerking tussen gespecialiseerde schilders als gevolg van die speciali-

satie, nader uitwerken. En passant zal ik ingaan op de vraag in hoeverre 

hun kritiek op door meerdere specialisten vervaardigde schilderijen door 

de hedendaagse beschouwer gedeeld kan worden.  

 

In het algemeen, vanuit economisch perspectief bezien zijn arbeidsverde-

ling - wat in dit bredere verband een betere benaming is dan samenwer-

king  - en specialisatie complementaire fenomenen. Hiervoor, in hoofd-

stuk II, werd de theorie van economische groei van de achttiende-eeuwse 

Schotse econoom Adam Smith waarin deze beide begrippen centraal 

staan, doorgenomen in verband met de vormen die werkverdeling in de 

schilderkunst kon aannemen. Soms werden de opeenvolgende lagen in de 

opbouw van het schilderij door meerdere schilders aangebracht, waarbij 

de meester doorgaans het ontwerp en de laatste finishing touches voor 

zijn rekening nam. In andere gevallen namen de kunstenaars die samen-
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werkten al naar gelang hun talent ieder een component van de uiteinde-

lijke voorstelling  - landschap, figuren, stilleven enz. - voor hun reke-

ning.11 Gebruikelijk wordt die eerste vorm van werkverdeling door kunst-

historici gerangschikt onder werkplaatspraktijk, terwijl de medewerkers 

die een specifiek onderdeel van de voorstelling uitvoerden, als specialis-

ten aan te duiden zijn.  En het is op dit punt dat de schoen wringt. 

 Wat in de kunstgeschiedschrijving gewoonlijk met specialisatie 

wordt bedoeld, ligt anders dan in de economie. In de schilderkunst wordt 

van specialisatie gesproken wanneer een schilder zich had toegelegd op 

één bepaald genre of type voorstelling. Waarom het goed is om dat nuan-

ceverschil te bespreken, is omdat anders dan in Smiths economische the-

orie specialisatie en arbeidsverdeling niet noodzakelijk aan elkaar gekop-

peld zijn.  Een landschap, bloemstuk of stilleven; om tot een volwaardig 

eindproduct te komen had een gespecialiseerd schilder niet per se de 

bijdrage van een collega-specialist nodig. De eerste specialisten worden 

door kunsthistorici herkend onder schilders die een aandeel leverden in 

de productie van een grote werkplaats, dat is nog conform het econo-

misch principe. Al tegen het eind van de vijftiende eeuw zijn er 'handen', 

niet bij naam bekende individuen, te herkennen die zich hadden toege-

legd op specifieke onderdelen van een voorstelling.12  Eén van de vroegst 

aanwijsbare van zo'n medewerker zou de zogenoemde Meester van St. 

Goedele (actief in Brussel 1480-1499) zijn. Deze schilder-met-noodnaam 

zou zich hebben gespecialiseerd op het weergeven van topografische 

landschappen in associatie met schilders die zich juist hadden toegelegd 

op figuren.13 In de grote en weinig homogene groep schilderijen uit het 

begin van de zestiende eeuw die bij gebrek aan beter betiteld wordt als 'de 

groep Isenbrant', een groep waar overigens ook Albert Cornelis toe wordt 

gerekend, worden twee specialisten onderscheiden, die verantwoordelijk 

waren voor de landschappen.14 Of Jan Gossaert een of meer land-

schapspecialisten zou hebben ingezet voor de achtergronden van zijn 

                                                             
11 Smith 1776 (Skinner 1979), pp. 109-117; en Mintzberg 1997 (1983), pp. 27-29. Zie ook 
hiervoor hoofdstuk II, pp. 49-54. 
12 Gombrich 1953, p. 338; Campbell 1976, p. 194; Miedema 1993/1994, p. 126. Bij het 
maken van verluchte handschriften manifesteerde arbeidsverdeling in combinatie met 
specialisatie zich nog veel eerder. Al in de late veertiende eeuw is bij een cluster in Brugge in 
'massa-productie' vervaardigde manuscripten vastgesteld dat sommige boekverluchters zich 
hadden toegelegd op de eigenlijke illustraties, terwijl anderen de randdecoraties maakten; 
zie Smeyers 1993, pp. 60-74; en Smeyers en Vertongen 1993, pp. 75-89. 
13 Campbell 1998a, pp. 20 en 346-353. Jammer genoeg ondersteunt Campbell zijn suggestie 
niet met concrete verwijzingen. De Meester van Sint Goedele wordt ook wel de Meester van 
de Herderlijke Vermaning genoemd.  
14 Borchert 2001, pp. 74-75. 



110 
 

schilderijen, is onderwerp van discussie (afb. 8).15Rond het midden van 

de zestiende eeuw voorzag de inmiddels bijna vergeten specialist Jan 

Tons II mogelijk de composities van Bernard van Orley en anderen van 

gedetailleerde landschappen, planten en dieren.16 Wat opvalt bij deze 

tamelijk lukrake verzameling voorbeelden is dat specialisten hun diensten 

kennelijk niet tot één werkplaats, één samenwerkingsverband hoefden te 

beperken. Omstreeks dezelfde tijd zijn de vroegste vermeldingen van 

specialisten die op zichzelf staande werken voortbrachten te vinden, het 

midden van de zestiende eeuw. Het is Karel van Mander die de eerste 

namen geeft: Lodewijk Jansz. van den Bosch (of van Valckenborch, 1525-

in of na 1568) en Pauwels Coecke van Aelst (ca. 1530-voor 1569) schilder-

den bloemstillevens.17 Van geen van beiden zijn onbetwistbaar authentie-

ke bloemstillevens bewaard gebleven, aan Lodewijk van den Bosch wer-

den er wel drie toegeschreven.18 

 Gewoonlijk wordt de hoge vlucht van specialisatie in de kunsthis-

torische zin - dat wil zeggen in de betekenis van schilders die zich gespe-

cialiseerd hebben in een type voorstelling dat als zelfstandig schilderij 

verkocht kan worden - in verband gebracht met de Alteratie in het Noor-

den van de Nederlanden.  Het wegvallen van de katholieke kerk als op-

drachtgever zou schilders in de Republiek gedwongen hebben om op zoek 

te gaan naar andere afzetmogelijkheden voor hun werk. In een open, 

competitieve markt was een duidelijk herkenbaar specialisme één van de 

middelen om een eigen plaats te veroveren, zo luidt de inmiddels gangba-

re kunsthistorische verklaring. 19 De effectiviteit van dit middel laat zich 

aanzien in het schildersregister dat Jan Sysmus, stadsdokter van Amster-

dam tussen ca. 1669 en 1678 bijhield. Het geheugensteuntje dat Sysmus 

bij elke naam, alfabetisch op voornaam gerangschikt, noteert is de specia-

lisatie van de schilder, bijvoorbeeld "A.M.K. Brielenaer, Conterfeiter en 

Cabiljauwen"; "Krabbetje [= Jan Asselyn]. Itaeljaense Kalkovens"; of, 

                                                             
15 Ainsworth 2010, pp. 114-117; 120-122 en 131-150; zie database schilderijen, nrs. 1364-
1368 en database bronnen, nr.  443. 
16 Balis 2000, p. 132 verwijst daarnaast naar de vroeg zestiende-eeuwse schilder Jan van 
Rome, of Jan van Brussel, die voornamelijk ontwerpen leverde voor andere ambachtslieden, 
zobeeldhouwers en tapijtwevers, zie Dhanens 1945-1948, pp. 41-146.  
17 Miedema dl. I 1994, resp. fol. 217r en 218v, pp. 126-127 en 132-133; zie ook: Hairs 1985 
(1955), pp. 7-8.   
18 R.K.D. online databases, images nrs. 123000, en 123021-123022 via https://rkd.nl/nl (27 
juli 2015). 
19 Het is een verband dat vooral gelegd wordt in overzichtswerken, bijvoorbeeld Gerson 
1952, p. 38; Van Gelder en Stubbe 1964, pp 1050-1052; en Haak 1984,  pp. 26-29.  
De toenemende specialisatie, waaronder in dit verband overigens ook wel eens een 
onderscheidende stijl wordt verstaan, in de Noordelijke Nederlanden in de zeventiende 
eeuw wordt door Montias 1987, p. 457; Montias 1990a, p. 51; Montias 1994, p. 68; North 
1996, pp. 101-125; en Goosens 2001, pp. 110-114 verklaard als een middel voor schilders om 
op een open én overvolle markt een eigen niche te creëren. 



111 
 

met kwalificatie: "Evert van Aelst. Pictor in scoenlappertjes en capelleties 

op korsen en appels, moy, 1658".20 De werking van dit   mechanisme in 

zijn algemeenheid werd de zeventiende eeuw zelf al onderkend:  

 

"[D]at de konst, sedert de Beeltstorming in de voor-

gaende eeuw, in Holland niet geheel vernietigt is, ons de 

beste loopbaenen, naementlijk de kerken, daer door ge-

slooten zijn, en de meeste Schilders zich dieshalven tot 

geringe zaeken, jae zelfs tot beuzelingen, geheelijk 

begeeven".21  

 

Met geringe zaeken bedoelt Samuel van Hoogstraeten natuurlijk de be-

kende specialismen, en met beuzelingen vast zoiets als Sysmus' "vogel-

koytjes".22 Maar terecht is opgemerkt dat de ontwikkeling naar zelfstan-

dige specialismen zich al eerder, en ruim voor de Alteratie, in het Zuiden 

en met name in Antwerpen had ingezet. Het is de opkomst van een vrije 

markt,  waar kant-en-klare schilderijen werden aangeboden, die het ont-

staan van specialisaties stimuleerde.23 Tegen de tweede helft van de ze-

ventiende was specialisatie een ingeburgerd onderdeel van de praktijk, 

vanaf die tijd komen de specifieke benamingen voor de verschillende 

specialismen zoals wij die nu nog kennen voor in geschreven bronnen.24  

 Met Van Hoogstraeten als uitzondering zoeken de meeste zeven-

tiende-eeuwse auteurs de reden waarom een schilder zich specialiseerde 

niet in economische factoren, maar in zijn aanleg. In principe zou een 

schilder moeten streven naar een even goede beheersing van alle onder-

werpen, naar 'universaliteit'. Maar, "als natuere en geest anders niet 

willen toelaten", zoals Van Mander het formuleert,  kan een schilder er 

naar streven om in elk geval in één onderdeel van de schilderkunst uit te 

blinken, oftewel zich toe te leggen "nae t'ghene natuere meest aenbiedt":  

 

"beelden en Historien / [...] Beesten / Keuckenen / 

Fruyten / Bloemen /Landtschappen / Metselrijen / Pros-

pectiven / Compartimenten / Grotissen / Nachten / 

                                                             
20 Bredius 1890, de geciteerde items resp. pp. 3, 8 en 231. 
In uitingen van lokale trots zoals de stadsbeschrijvingen van Leiden van Jan Orlers uit 1614 
en Haarlem van Samuel Ampzing uit 1628 worden de schilders die bijdroegen aan de roem 
van respectievelijk Leiden en Haarlem, eveneens mét specialisatie opgevoerd, bij wijze van 
kenteken, zie De Nijs en Beukers 2002, pp. 386-388 en Sluijter 2003, pp. 13-17.   
21 Van Hoogstraeten 1678, p. 257; op de teneur van dit citaat kom ik even verder nog  terug. 
22 Bredius 1890, p. 298. 
23 Campbell 1976, pp. 188-198. 
24 De Pauw-de Veen 1969, pp. 55-67. 
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branden / Conterfeytselen nae t'leven / Zeen / en 

Schepen / oft soo yet anders"25 

 

Van Hoogstraeten en Van Mander zijn niet de enigen die deze dubbelheid 

ten opzichte van specialisatie tentoonspreiden. Ook bij andere auteurs is 

die ambiguïteit, de aanbeveling dat een schilder universeel vaardig moet 

zijn aan de ene kant, en het kiezen van een specialisme naar aanleg aan de 

andere, terug te vinden. Van hen is Goeree het meest uitgesproken in zijn 

voorkeur voor de universele schilder; die kan zijn werk immers niet be-

derven door er iets bij te schilderen waar hij geen verstand van heeft.26 In 

eerste instantie lijkt Van Hoogstraeten welwillender:  

 

"'t is beter datmen ding uitnemende wel kan doen, dan 

veel dingen maar redelijk"  

 

hoewel hij in dezelfde adem ook wijst op de nadelen van een gebrek aan 

veelzijdigheid van een gespecialiseerde schilder. 27 Maar in het hiervoor 

aangehaalde citaat, eveneens uit zijn Hooge schoole der schilderkonst, 

slaat Van Hoogstraeten toch een uitgesproken negatieve toon aan ten 

opzichte van specialismen. [G]eringe zaeken en beuzelingen; hoe gering-

schattend Van Hoogstraeten over specialismen denkt, wordt nog extra 

duidelijk omdat hij ze in de navolgende zinnen contrasteert met het werk 

van schilders die wel allround waren. Een kwart eeuw later is hetgeen 

Gerard de Lairesse over specialisatie in het algemeen schrijft nog altijd 

een echo van Van Hoogstraeten.  

 

"Wel is waar, dat in een kleen gedeelte uit te munten 

pryswaardiger is, dan in veel taamelyk"  

 

vermaant De Lairesse, met daarop volgend de nadelen van een gebrek 

aan universaliteit.28 Voor het hoogst haalbare, het schilderen van histo-

riestukken, moet een schilder immers universeel zijn, wat wil zeggen dat 

hij alle facetten van een voorstelling moet beheersen. Al was het voor 

zeventiende-eeuwse gespecialiseerde schilders niet noodzakelijk om an-

dere specialisten in te schakelen om een volwaardig product, dat wil zeg-

gen een compleet schilderij, af te leveren; het was wel schering en inslag. 

Naast de aanbeveling tot universaliteit en de aanvaarding van specialisa-

                                                             
25 Miedema dl. I 1973, pp. 44-47. 
26 Goeree 1670, pp. 119-121, voor de volledige passage, zie hoofdstuk I, pp. 38-39 nt. 75. 
27 Van Hoogstraeten 1678, p. 73. 
28 De Lairesse 1712 (1707), p. 111. 
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tie, blijkt dat een derde constante die in de contemporaine verhandelin-

gen over de schilderkunst wordt opgevoerd. 

 In Den grondt der Edel vry schilder-const, het leerdicht waarin 

Karel van Mander de principes van de schilderkunst uiteenzet, bespreekt 

hij samenwerking nergens expliciet als een consequentie van specialisa-

tie. In De Levens daarentegen vermeldt hij wel de nodige voorbeelden van 

samenwerking tussen schilders. Bij meer dan de helft van die samenwer-

kingsverbanden zijn de partijen die de respectievelijke schilders voor hun 

rekening nemen als gespecialiseerd werk te benoemen. Meestal zijn Van 

Manders observaties over de manier waarop de specialisten te werk gin-

gen vrij nuchter en ter zake, een direct oordeel is vergeefs te zoeken.29  

Maar indirect laat de auteur toch blijken dat het een gebrek is, een gebrek 

aan veelzijdigheid dat tot samenwerking leidt. De negatieve lading die 

Van Mander het specialistenwerk van Joachim de Beuckelaer en Cornelis 

Molenaer meegaf, werd al eerder, in hoofdstuk I, aangehaald.30 Van de 

schilder die Van Mander misschien wel het meest van allemaal bewon-

derde, Bartholomeus Spranger, schrijft hij dat deze vastbesloten was om 

zelf zijn figuren te leren schilderen. Spranger wilde namelijk niet zoals 

zijn leermeester Cornelis van Dalem afhankelijk zijn van andere schilders 

om dat voor hem te doen.31 Via Spranger laat Van Mander zien het toch 

als een zwakheid te beschouwen wanneer een gespecialiseerde schilder 

niet in staat was om zonder hulp van een andere specialist een schilderij 

te voltooien.  

 Dat latere auteurs wel een expliciet verband tussen specialisatie 

en samenwerking leggen, bleek hiervoor al in hoofdstuk I. Een "remedie" 

voor die meesters die niet alle onderdelen van het vak beheersen, zo heet 

het in de Inleyding tot de Praktyk der algemeene  Schilderkonst van 

                                                             
29 Miedema dl. I 1994, fol. 230v pp. 280-281 en dl. III 1996, pp. 217-219 (H. en M. van 
Cleve; H. van Cleve en Frans Floris; M. van Cleve en G. van Coninxloo); dl. I 1994, fol. 238v, 
pp. 212-213, dl. III 1996, pp. 230-231 en dl. V 1998, p. 17 (A. Mor van Dashort en J. 
Beuckelaer); dl. I 1994, fol. 246r pp. 242-243 en dl. IV 1997, p. 82 (M. van Heemskerck en J. 
van Rauwaert); dl. I 1994, fol. 247v pp. 248-249 (R. Aertsz. en niet bij name genoemde 
anderen); dl. I 1994, fol. 250r pp. 258-259 en dl. IV 1997, p. 112 (P. Vlerick en niet bij name 
genoemde anderen); dl. I 1994, fol. 250v pp. 260-261 en dl. IV 1997, p. 114  (P. Vlerick en G. 
Muziano); dl. I 1994, fol. 253r  pp. 270-271 en dl. IV 1997, p. 128 (K. Foort / C. van Yper en 
C. Snellaert); dl. I 1994, fol. 261r  pp. 302-303 (F. Mostaert en niet bij name genoemde 
anderen); dl. I 1994, fol. 262r pp. 306-307 en dl. V 1998, p. 5 (C. Molenaer en G. Coignet); 
dl. I 1994, fol. 264r-v pp. 314-317 en dl. V 1998, p. 34 (J. van Winghen en H. Vredeman de 
Vries); dl. I 1994, fol. 266 r-v pp. 322-323 en dl. V 1998, p. 55 (P. Brueghel d.O. en H. 
Vredeman de Vries); dl. I 1994, fol. 268r pp. 330-331 en dl. V 1998, p. 82 (G. van Coninxloo 
en M. van Cleve),  zie database bronnen, nrs. 444, 467-468, 686, 688-689, 1357, 1359, 1382, 
1458, 1465, 1467 en 1469.  
30 Miedema dl. I 1994, fol. 238v pp. 212-213, dl. IV 1997, p. 17; en Miedema dl. I 1994, fol. 
256v pp. 284-285 en dl. IV 1997, pp. 157-158, zie database bronnen, nrs. 469 en 1358. 
31 Van Mander 1604 (1969), 268v-269r; en Miedema dl. I 1994, fol. 269r pp. 334-335 en dl. 
V 1998, p. 89, zie database bronnen, nr. 1464; zie ook hiervoor, hoofdstuk II, pp. 72-73. 
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Goeree.32 Bij gebrek aan vaardigheid kan een schilder, schrijft De Lairesse 

"desnoods" de hulp van een ander inroepen.33 De voordelen van het toe-

passen van specialisatie en arbeidsverdeling zoals die door Adam Smith 

werden geformuleerd; tijdwinst en/of een hogere productie worden in dit 

verband nergens aangehaald terwijl uit andere voorbeelden blijkt dat men 

zich daar wel terdege van bewust was. Uit nood geboren, zo wordt de 

samenwerking van specialisten over het algemeen beschouwd.34  

 Kon een specialist in geval van nood de hulp van een andere spe-

cialist inroepen, meestentijds kan het resultaat van deze samenwerking 

op weinig instemming rekenen. Waarom dat zo is, wordt door Goeree, De 

Lairesse en Weyerman op dezelfde manier verklaard: dat ligt aan een 

bijna onvermijdelijk gebrek aan harmonie tussen de partijen die door de 

verschillende specialisten werden uitgevoerd. Want meestentijds heeft de 

tweede, derde of zelfs vierde schilder wiens hulp werd ingeroepen volgens 

Goeree de bedoeling van het schilderij, de opbouw van het verschiet en 

het perspectief, onvoldoende begrepen en gevolgd. De slotsom van Goe-

rees betoog luidt: 

 

"Hier omtrent heeft de Ervarentheyt geleert, dat de 

Beelden in soodanige stucken dickwils worden ingelapt 

even offer uyt de Lucht ingevallen waren, of immers 

daer in niet en hoorden".35  

 

Waarom in schilderijen "van twee byzondere handen geschildert", de 

bedoeling van de 'Vinder' vrijwel nooit wordt verwezenlijkt, wordt door 

                                                             
32 Goeree 1670, pp. 119-121, voor de volledige passage zie hoofdstuk I, pp. 38-39 nt. 75. 
33 De Lairesse 1712 (1707), pp. 114-115, deze passage werd eerder al aangehaald in 
hoofdstuk I, pp. 40 en 46-47. 
34 Twee andere redenen die voor de samenwerking van specialisten aangevoerd zijn, 
kunnen hier grotendeels buiten beschouwing gelaten worden. De ene, waar samenwerking 
de 'vervolmaking' van het schilderij zou dienen, berust op een misverstand. Die 
interpretatie, waar de samenwerking van specialisten de 'vervolmaking', de perfectionering 
van het schilderij als doel heeft, werd voor het eerst naar voren gebracht door Martin dl. 1 
1942, p. 62. Het door Van Mander aanbevolen streven naar 'volcomenheydt' wordt door 
Martin uitgelegd als streven naar perfectie in plaats van universaliteit, d.w.z. de beheersing 
van alle onderdelen van de schilderkunst. Voor Martin volgt daar uit dat de samenwerking 
van verschillende specialisten het schilderij uittilde boven de subjectieve schilderwijze van 
de individuele kunstenaar. Het resultaat, aldus Martin, was perfectie, hetgeen in een 
zeventiende-eeuws schilderij meer op prijs werd gesteld dan het persoonlijke handschrift 
van de schilder. In de kunsthistorische literatuur is Martins interpretatie van Van Mander 
herhaaldelijk overgenomen, zie bijvoorbeeld Gerson 1952, p. 38; Van Gelder en Stubbe 
1964, p. 1050; De Pauw-de Veen 1969, p. 67; Franz 1982, p. 175; Strahl-Grosse 1991, pp. 
103-105; en Van Mulders 2000, p. 116.  
 Voor de andere, waarbij de samenwerking van schilders die in bepaalde 
onderdelen van de voorstelling uitmuntten, het schilderij in waarde doet vermeerderen, zie 
hoofdstuk I, pp. 31-38; en hoofdstuk VI. 
35 Goeree 1670, p. 120, voor de passage in zijn geheel zie hoofdstuk I, pp. 38-39 nt. 75.  
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De Lairesse nader uitgelegd. Idealiter zou de 'Helper' zowel het perspec-

tief, het koloriet en de "handeling des Penseels" van de eerste schilder 

moeten aanhouden. Echter, meestentijds volgt die helper toch zijn eigen 

"zin en trant, zonder elkanderen te ontzien". De oorzaak van dat falen is 

volgens De Lairesse niet alleen onbegrip, maar ook kwade wil en de ambi-

tie om toch vooral het eigen kunnen te laten zien.36  Die laatste oorzaak 

wordt eveneens door Weyerman aangehaald: 

 

"want het heugt ons toen wy leerden schilderen by S. 

Hardimê, tot Antwerpen, stukken te hebben gezien, 

waar op de Beelden van N. Eykens, de Vrugten van N. 

Gillemans, de Bloemen van Gasper Pedro Verbruggen, 

de steene Vaazen van N. Balliuw, en het Landschap en 

de Kruyden by N. Rysbregts waaren geschildert; doch 

wy haalen die voorbeelden niet aan om te pryzen , want 

daar is doorgaans zo veel houding op zo een Tafereel, als 

er Harmonie is op een Concert van *Duyvelshoeks 

Muziekanten, dewyl elk Schilder voor zyn hoofd de 

Hoofdrol poogt te speelen op het geplemuurt 

Schouwburg van dat Tafereel, zynde doorgaans hun 

zeggen; Bai God! Kompeer, ik moet ik ik ooik toonen nen 

Mieester te zain." 

 

en voor het geval we dat nog niet begrepen hadden legt Weyerman in een 

voetnoot nog even uit wat Duivelshoek is: 

 

"* Een beruchte plaats binnen Amsterdam bewoont by 

een slegt en gevaarlyk Kanaille."37 

 

Nu moet dit Duyvelshoeks concert als een verregaand uitwas beschouwd 

worden. Maar in mindere mate zullen Weyermans woorden ook betrek-

king hebben op de meer doorsnee producten van een samenwerking van 

specialisten, zoals aan het eind van hoofdstuk I betoogd werd. Want met 

het woord houding, waaraan het dit door maar liefst vijf meesters ge-

maakte schilderij wel heel ernstig moet hebben ontbroken, verschaft hij 

een sleutelbegrip voor het gebrek aan waardering voor co-producties van 

specialisten. Onder houding werden in de zeventiende eeuw verschillende 

criteria verstaan, die gecombineerd het welslagen van de ruimtelijke illu-

                                                             
36 Zie hiervoor, nt. 33. 
37 Weyerman dl. II 1729, pp. 195-196, zie database bronnen, nr. 1022. Deze passage werd 
eerder vermeld in hoofdstuk I, p. 43. 
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sie van het schilderij bepaalden. Die houding werd bereikt door een har-

monieuze onderlinge afstemming van lijn, kleur en toon, licht- en scha-

duwwerking, en compositie. Vanaf het midden van de zeventiende eeuw 

wordt dit concept van picturale éénheid in de kunstliteratuur steeds be-

langrijker bij het beoordelen van schilderijen. Goeree, Von Sandrart, Van 

Hoogstraeten en De Lairesse behandelen alle vier houding als een cruci-

aal begrip.38 Weyerman is de enige  die het nadeel van samenwerking 

tussen specialisten expliciet benoemt als gebrek aan houding. Maar  de 

bewoordingen waarmee Goeree en De Lairesse het gebrek aan éénheid 

die zij in schilderijen gemaakt door specialisten signaleren, beschrijven 

een zelfde gebrek aan houding. Dat de beoordeling van samenwerking 

tussen Van Mander, die zijn Grondt der Edel vry schilder-const en Le-

vens aan het begin van de zeventiende eeuw publiceerde, en auteurs als 

Goeree en De Lairesse met ervaringen uit het midden en eind van de 

eeuw, verandert heeft niet alleen van doen met de exponentiële toename 

aan genres, aan specialismen in juist deze tijd, maar ook met de eisen die 

in de loop van de zeventiende aan het uiterlijk van een schilderij gesteld 

werden.39  

 Helaas, een schilderij van Simon Hardimê et.al. dat aan Weyer-

mans beschrijving voldoet, al is het maar bij benadering, lijkt niet te zijn 

overgeleverd. Om toch een idee te krijgen hoezeer een gemis aan houding 

kenbaar is, ook voor wie daar niet speciaal op verdacht is, is een eigentijd-

se bespreking van het Landschap met het oordeel van Paris  van Jan 

Both, met figuren van Cornelis van Poelenburch, een goede illustratie. 

Hoewel Cornelis van Poelenburch door auteurs als Houbraken en Wey-

erman steevast wordt geprezen om zijn fraaie figuren, valt er over deze 

co-productie te lezen: 

 

"Though the subject, proportions, and lighting of 

Poelenburch's figures are consistent with the character 

and mood of Both's landscape, the firm, sculptural, light-

reflecting modelling of the primary figures results in 

their appearing to be slightly detached from Both's frac-

tured, light-absorbing surfaces" 

 

Om er geen misverstand over te laten bestaan, wát het is dat er aan dit 

werk mankeert, contrasteert de auteur het schilderij met stukken waar 

                                                             
38 Een overzicht van de wijze waarop het begrip 'houding' in de kunsthistorische 
vakliteratuur verklaard is, zowel als het gebruik ervan in zeventiende-eeuwse kunst-
literatuur is te vinden bij Taylor 1992, pp. 210-232; voor een aanvulling op dit materiaal zie 
Van de Wetering 1997, pp. 255-257.  
39 Zie hoofdstuk I, pp. 38-47. 



117 
 

Both zelf zijn figuren schilderde: die wekken namelijk niet de indruk los 

te staan van de rest van het schilderij (afb. 9). Hoewel de strekking ervan 

overeenkomt met hetgeen er in zeventiende-eeuwse teksten geschreven 

wordt, is dit citaat minder dan twintig jaar oud. Het is afkomstig uit Spi-

cers entry in de tentoonstellingscatalogus Masters of Light uit 1997.40 

Zonder aan Goeree, De Lairesse of Weyerman te refereren, bevestigt zij 

hun oordeel over het gebrek aan éénheid, of, in zeventiende-eeuwse ter-

men, houding, dat zich manifesteert bij samenwerking van specialisten. 

 Een gebrek aan picturale éénheid was kennelijk hét grote gevaar 

wanneer twee of meer gespecialiseerde schilders samen een schilderij 

maakten. Bij een nadere beschouwing van de manier waarop zo'n sa-

menwerking zijn beslag vond, wordt duidelijk dat dat een consequentie is 

van de gangbare manier van werken. Eigenlijk verdient dit type co-

productie de naam 'samenwerking'  nauwelijks. Een landschap-, architec-

tuur- of bloemenspecialist hoefde van te voren nauwelijks rekening te 

houden met de eventuele bijdrage van een andere specialist. De mede-

werkers konden onafhankelijk van elkaar opereren, onderlinge coördina-

tie hadden ze amper nodig.  

 Hoe weinig de verschillende specialisten daadwerkelijk met el-

kaar te maken hoefden te hebben, komt uit verschillende bronnen naar 

voren. In een passage over het schilderen van landschappen moppert De 

Lairesse over kunstenaars die het nota bene aan de koper van hun werk 

overlaten om te zorgen dat het gestoffeerd wordt. 41 Zoals Jan der Heyden, 

bijvoorbeeld. Dat hij zijn schilderijen zowel mét als zonder stoffage op de 

markt bracht komt naar voren uit een brief van de secretaris van Ferdi-

nand II, de aartshertog van Toscane, aan diens Amsterdamse agent Fer-

roni.  Ferdinands verzoek om een schilderij van Van der Heyden te kopen 

gaat vergezeld van de voorwaarde dat het beslist met goede figuren ge-

stoffeerd moet zijn (afb. 10).42 In andere gevallen is het een intermediair 

die het werk laat voltooien met de bedoeling het beter door te verkopen, 

zoals ene 'Borris', een verder onbekende verzamelaar of kunsthandelaar 

die landschappen van Johan van Gool liet stofferen door Adriaen van de 

Werffs leerling Henrik van Limborch.43 En kennelijk kwam ook de eige-

naar er niet altijd toe om een werk te laten stofferen.44 Het bestaan van 

                                                             
40 Spicer, Orr en Bok 1997, pp. 347-349; zie database schilderijen, nr. 196 en ook nr. 464. 
Over de figuurstoffage door Van Poelenburch: Houbraken dl. I 1718, p. 102 en 112; 
Weyerman dl. I 1729, p. 335 en dl. II 1729, p. 396; zie ook Sluijter-Seijffert 1984, pp. 30-35 
en 111-113; en Sluijter-Seijffert en Wolters 2009, pp. 14-42. 
41 De Lairesse 1712 (1707), p. 352, eerder aangehaald in hoofdstuk I, p. 42 nt. 81.  
42Wagner 1971, pp. 31, 34, 59 en 61; Haak 1984, p. 485; database schilderijen, nr. 744. 
43 Jansen 1997, p. 38. 
44 Soms werden schilderijen die 'onvoltooid' achterbleven (veel) later alsnog gestoffeerd, 
wat curieuze combinaties oplevert als Cornelis van Dalem en Peter Paul Rubens. Toen Van 
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'onvoltooide' schilderijen van niet alleen landschap- en architectuur- 

maar ook bloemspecialisten bevestigt dat De Lairesses aantijging geen 

loos verwijt was, maar gericht tegen een regelmatig voorkomende prak-

tijk. Aan geen van allen zijn figuren toegevoegd, maar een Duinlandschap 

van Jan Wijnants is op zich een compleet werk, net zoals de imposante 

Zuilenarchitectuur van Dirck van Delen, een aan Gillis van Coninxloo 

toegeschreven Boslandschap, het Interieur van een Gothische kerk van 

Paul Vredeman de Vries, of de Bloemenkrans rond een cartouche van de 

Jezuïet Daniël Seghers (afb. 11-15).45 

 De verschijning van deze en vergelijkbare 'ongestoffeerde' schil-

derijen laat bovenal zien dat de eerste schilder nauwelijks voorzieningen 

hoefde te treffen om de andere specialist zijn werk te kunnen laten uit-

voeren. Geen ondertekening, geen uitsparingen; nummer één hoefde geen 

rekening met nummer twee te houden. Het enige wat hij moest doen was 

als het ware wat ruimte open laten  zodat een andere specialist zijn aan-

deel in de voorstelling kon invoegen; gewoon over het voltooide werk 

heen geschilderd. Op zijn beurt hoefde nummer twee zijn aandeel niet 

speciaal af te stemmen op het schilderij dat hij onder handen kreeg. Veel 

stoffageschilders bedienden zich van een standaardrepertoire -  voorbeel-

den die in de vorm van prenten, tekeningen of olieverfschetsen in het 

atelier bewaard werden - dat ze naar believen konden herhalen.46 Het is 

                                                                                                                                         
Dalem stierf, was Rubens nog niet eens geboren. In een 1564 gedateerd landschap van Van 
Dalem schilderde Rubens  een jacht van de H. Hubertus. Het schilderij is niet overgeleverd, 
maar wordt in verscheidene documenten vermeld, zie Allart 1993, pp. 95-120 m.n. pp. 109-
110. In een ander geval overschilderde Rubens een oudere stoffage. Rubens maakte van Paul 
Brils Landschap met de H. Hieronymus een Landschap met Psyche, zie Pijl 1998, pp. 660-
667 en database schilderijen, nr. 1068. 
In de regel zullen onvoltooide schilderijen én stukken waar nog een andere specialist aan te 
pas moest komen voor een betere verkoop alsnog afgemaakt en/of gestoffeerd zijn. Een 
geval waar dat expliciet wordt omschreven, is de in 1679 opgemaakte inventaris van de het 
jaar daarvoor overleden kunstenaar Willem Schellinks en zijn vrouw Maria Neus, De Vries 
Az. 1883, pp. 150-163. Onder de lasten zijn de volgende posten te vinden: 
"Voorts aan Frederick Moucheron, over 't opmaecken van ongedaene schilderijen neegen en 
taghtig gulden en eene stuyver      89:  1:-- 
Wijders aan Nicolaes van Berghem voor stoffeeren als vooren twee hondert neegen en 
vyftigh gulden en thien stuyvers     259:10:--". 
45 Dat ongestoffeerde schilderijen indertijd niet als compleet gezien werden en daarom 
minder goed te verkopen waren, wordt ook door Weyerman dl. III 1729, p. 393 in zijn 
biografie van Jan Baptist Tijssens II beschreven. Tijssens, een schilder van twaalf 
ambachten en dertien ongelukken, probeerde aan het in Breda gelegerde garnizoen werk 
met allerlei oorlogstuig "zeer delikaat en natuurlijk geschildert" te verkopen, maar werd 
ronduit uitgelachen. Omdat er geen figuren bij waren, wilden de krijgslieden Tijssens' werk 
niet eens bekijken.  
Over onvoltooide schilderijen in het algemeen, zie hoofdstuk II, pp. 95-96. 
46 Het was algemeen gebruik onder schilders om er in enigerlei vorm een voorraad van 
beeldmateriaal op na te houden waar voorbeelden uit te putten waren, en er bestaat de 
nodige literatuur over, zie hoofdstuk II, pp. 89-90. Een herhaald gebruik van dezelfde 
motieven, figuren enz. was zeker niet voorbehouden aan co-producties, integendeel, maar 
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een manier van werken die een gebrek aan afstemming van beide zijden 

in de hand werkte, en die voor alle niveaus van de markt ingang vond.   

 De schilderijen van Daniël Seghers bijvoorbeeld, de zojuist aan-

gehaalde Antwerpse bloemschilder, waren bestemd voor een publiek uit 

de hoogste regionen: vorsten, hoogwaardigheidsbekleders en kerkdignita-

rissen. Van Seghers is een achttiende-eeuws afschrift bewaard gebleven 

van de lijst van schilderijen die hij tijdens zijn loopbaan bijhield: Catalo-

ge van de Bloem-stukken, die ik selfs met mijn hand heb geschildert en 

voor wie?47 Op de in totaal 239 entries noteerde de schilder drieënnegen-

tig keer wie de stoffage voor zijn rekening had genomen, maar enkele 

tientallen bloemstukken met de typerende, voor figuren bedoelde cartou-

ches worden opgevoerd zonder de vermelding van een naam van een an-

dere schilder.48 In elk geval negen daarvan waren al wel door een andere 

hand voorzien van een voorstelling op het moment dat Seghers het werk 

inschreef, zoals "een cartelle voor mijn heer van Zuijlicsem Secretaris 

van den Prins van Orangie daer sijn conterfeytsel in was van wit en 

swart".49 Van de overige is te veronderstellen dat een gedeelte zonder 

toegevoegde figuurvoorstelling aan de nieuwe eigenaar werd overgedra-

gen, wat Seghers overigens maar één keer expliciet vermeldt: "een cartelle 

daer niet in was geschildert is gesonden van Mechelen naer Roomen". 

Het stuk zou identiek zijn met een Guirlande met de H. Goswinus van 

Seghers in de Vaticaanse Musea, waar de figuur van de heilige, één van de 

patroonheiligen van de Jezuïeten, dan later in Rome moet zijn bijgeschil-

derd door een schilder waarvan we de naam niet kennen (afb. 16). 50 

 De minimale coördinatie die aangewend werd om dozijnwerken 

helemaal aan de onderkant van de markt door specialisten in elkaar te 

laten flansen, laat zich voorstellen. Hier werkten een zo goedkoop moge-

lijke productie en onverschilligheid voor het resultaat elkaar in de hand. 

De familie Forchoudt, een geslacht van succesvolle Antwerpse kunsthan-

                                                                                                                                         
wanneer dergelijke standaardelementen in een schilderij gebruikt zijn is dat wel een hint in 
de richting.  
47 Couvreur 1967, pp. 87-158. Een aanvangsdatum is niet gegeven in de lijst, waarvan 
Couvreur op pp. 93-126 een transscriptie geeft, maar hij eindigt in 1661, het jaar waarin 
Seghers overleed. Het afschrift, dateert van omtrent 1775. Zie ook Wilmers 1996, pp. 53-55 
en 175-177 die constateert dat Seghers een enkele keer, nadat Cornelis Schut de 
figuurstoffage had geschilderd, bloemen óver diens werk schilderde als finishing touch. 
48 Couvreur 1967, pp. 93-126 de nrs. 38, 58, 64, 66, 91, 94, 139, 142, 154, 186-189, 191-192, 
196-197, 199, 201-203, 205, 208-216, 220, 222, 224-228, en 235-236. Aan de overige 
honderdzes stuks hoefde geen tweede specialist aan te pas te komen. 
49 Couvreur 1967, p. 104 nr. 91. Het schilderij is te identificeren met een werk dat zich nu in 
het Mauritshuis bevindt, database schilderijen, nr. 903. 
50 Couvreur 1967, p. 124 nr. 225; Hairs 1985 (1955), pp. 160 en 166; zie database 
schilderijen, nr. 908. De figuren die door een latere hand aan een andere bloemguirlande 
van Seghers zouden zijn toegevoegd, zouden over een eerdere voorstelling zijn geschilderd; 
zie database schilderijen, nr. 901. 
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delaren actief in de zeventiende, liet veel manufactuur schilderijen maken 

voor de export, via hun handelsnetwerk over heel West Europa en verder 

naar de Spaanse koloniën. De bewaard gebleven administratie van het 

koopmanshuis geeft inkijk in de gang van zaken. Het waren de For-

choudts die eerst een partij landschappen bestelden, en die vervolgens 

elders lieten stofferen. Meer dan de meest summiere aanduiding van het 

onderwerp: "lantschappen", en het formaat wordt niet gegeven; het note-

ren van de namen van de respectievelijke specialisten vond de handelaar 

blijkbaar niet relevant. Het is veelzeggend voor de kwaliteit van het 

werk.51 Hoewel de betreffende schilderijen niet meer te achterhalen zijn - 

van deze goedkope 'verbruikskunst' is weinig bewaard gebleven en de 

omschrijving is te summier voor identificatie met overgeleverd werk - valt 

er van de houding weinig te verwachten. In het Noorden zal het niet an-

ders zijn geweest, al was de schaal en reikwijdte waarop kunsthandel van 

dit niveau bedreven werd minder groot. Driehonderdveertig schilderijen, 

de gemiddelde prijs beneden de 3 gulden, had de Amsterdamse land-

schapsschilder Jan Fransz. Dameroen bij zijn faillissement in 1646 ter 

beschikking. Een flodderig bewaard gebleven Landschap met Christus en 

de Centurion van Dameroen met figuurstoffage van Jan Micker, door 

beiden gesigneerd en gedateerd 1640 doet vermoeden dat onder die stuk-

ken, waarvan de onderwerpen wel, maar de namen van de makers niet 

geregistreerd werden, co-producties waren van een zelfde allooi als bij 

Forchoudt.52 

 Of picturale éénheid bij in manufactuur geproduceerde schilde-

rijen zoals die van de Forchoudts of Dameroen een overweging was, valt 

te betwijfelen. Maar ook bij met meer zorg gemaakte co-producties, en 

waar de medewerkers niet om het werken naar eigen "zin en trant, zon-

der elkanderen te ontzien" zijn te kritiseren, zijn de 'naden' tussen het 

werk van de ene en de andere specialist met niet al te veel moeite te ont-

waren. Zowel Daniël Seghers als de figuurspecialist, Frans of diens zoon 

Jacob Denys, voorzagen een H. Familie in een bloemenkrans van een 

signatuur (afb. 17).53 Hoewel Denys de figuren schilderde nádat Seghers 

de cartouche met guirlandes en boeketten voltooid had, vereist de ruimte-

lijke illusie dat het lijkt alsof de bloemen vóór in het grisaille uitgevoerde 

bas-reliëf van de H. Familie hangen. Op één plaats wordt die illusie ver-

                                                             
51 Denucé 1931, p. 69: "6 stuckens lantschappen van twee varris lanck ende 2/3 van eenen 
varris hooch, gemeyne lyst, kosten van lantschappen samen ... g. 49. stofferen elck stuck 2 
g. ... g. 12. "(12 oktober 1665); en p. 259: "8 landtschappen in het clayn ider tot 10 pont ... p. 
80.  voor de 8 stoffacien 16 pont ... p. 16" (16 november 1701); database bronnen, nrs. 191 en 
282. 
52 Sluijter 2015, pp. 247-249; Jager 2015, p. 2; zie database schilderijen, nr. 1385. 
53 Zie database schilderijen, nr. 184. 
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stoord: rond het blad dat aan de rechterkant de cartouche overlapt, is als 

het ware een lichte halo opengelaten, waar de figuur er met een ruime 

marge om het groen heen werd geschilderd in plaats van er direct tegen 

aan.  

 Een ander voorbeeld is Joos de Momper d.J.'s grote Landschap 

met everjacht (afb. 18). 54 De stoffage in dit schilderij is duidelijk van een 

andere hand dan die van De Momper. Op de enige plaats waar de ano-

nieme figuurschilder gemeend heeft iets aan het landschap te moeten 

toevoegen, de rots midden in de poel op de voorgrond, is het verschil in 

handen het meest evident. De verf van de rots is in de loop der tijd waar-

schijnlijk wat transparanter geworden maar is zeker dunner en minder 

dekkend, en tekenachtiger opgebracht dan voor het landschap als geheel 

geldt. Het meest frappant is het verschil in hoge lichten. Die van De 

Momper zijn pasteus en als het ware gestippeld, bij deze steen zijn de 

lichtjes heel precies en fijn in een lijn getrokken. Op sommige plaatsen 

heeft de stoffage schilder de figuren en dieren beter willen integreren 

door ze als het ware te laten 'overlappen' door elementen uit het land-

schap. Een hond op de voorgrond staat tot aan zijn borst in het water, en 

een paar figuren op het middenplan verdwijnen onder hun middel achter 

een verhoging in het terrein. Om dit effect te bereiken heeft de figuur-

schilder delen van de betreffende figuren niét geschilderd, heel simpel, op 

een plek in het landschap waar die illusie geloofwaardig te maken was. 

Daar waar hij het nodig vond om in het landschap zelf in te grijpen, is de 

uitwerking echter minder geslaagd. De ruiters links op de voorgrond, in 

het midden op de brug en rechts op het middenplan zijn alle drie door de 

figuurschilder met dekkende verf omschilderd. Bij de eerste is een grijzige 

tint gebruikt, bij de andere twee een veel meer uitgesmeerde bruinachtige 

toon. Het zijn kleuren die het landschap overlappen, en er nergens anders 

in voorkomen. De penseelstreken, waarmee ze zijn opgebracht, volgen 

precies de contouren van de figuren. Het moet de  bedoeling van de fi-

guurschilder zijn geweest om de figuren meer uit het landschap naar vo-

ren te laten komen. Maar, in het bijzonder in het geval van de meest 

rechtse ruiter, herinnert het resultaat aan de woorden van Goeree dat 'de 

                                                             
54 Hoewel er in Van Thiel e.a. 1976, p. 392 nr. A 3949 geen melding van wordt gemaakt, is 
de stoffage in dit schilderij duidelijk van een andere hand dan die van De Momper. Op de 
enige plaats waar de figuurschilder gemeend heeft iets aan het landschap te moeten 
toevoegen, de rots midden in de poel op de voorgrond, is het verschil in handen het meest 
evident. De verf van de rots is in de loop der tijd waarschijnlijk wat transparanter geworden 
maar is zeker dunner en minder dekkend, en tekenachtiger opgebracht dan voor het 
landschap als geheel geldt. Het meest frappant is het verschil in hoge lichten. Die van De 
Momper zijn pasteus en als het ware gestippeld, bij deze steen zijn de lichtjes heel precies en 
fijn in een lijn getrokken. Ertz 1986, pp. 398 en 562 nr. 347 zet de figuren op naam van 
Sebastiaen Vrancx; database schilderijen, nr. 670. 
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figuren er in gelapt zijn alsof ze uit de lucht zijn komen vallen'.55 De con-

clusie mag luiden  dat zelfs wanneer een specialist zich de nodige moeite 

getroostte, de harmonie tussen het werk van verschillende handen be-

paald niet voor het grijpen lag. 

 Een gebrek aan coördinatie, dat is feitelijk wat uit Goerees woor-

den spreekt. Juist omdat de medewerkers hun aandeel niet noodzakelij-

kerwijs op elkaar af hoefden stemmen -  het was immers niet nodig om 

rekening met de bijdrage van de ander te houden - ontbreekt het bij dit 

type co-producties aan picturale éénheid. Goed beschouwd is het dus de 

werkwijze waarin het ontbreken van houding bij samenwerking van spe-

cialisten besloten ligt. En hoewel hetgeen onder specialisatie verstaan 

wordt in de schilderkunst enigszins anders ligt dan in de economie, blijkt 

dat toch overeen te komen met datgene waar in de moderne economische 

literatuur over het structureren van organisaties voor gewaarschuwd 

wordt. Daarin wordt benadrukt dat zonder een goede afstemming tussen 

de verschillende taken, en overleg tussen de specialisten die ze uitvoeren, 

verdeling van de arbeid niet de gewenste resultaten zal leveren.56  

 Voor het welslagen van samenwerking tussen specialisten is dus 

coördinatie nodig, terwijl tegelijkertijd een gebrek aan coördinatie inhe-

rent is aan de werkwijze van gespecialiseerde schilders. Het zijn met na-

me de nadelen die aan specialisatie zoals die door Adam Smith wordt 

voorgesteld, kleven. Het gevaar van specialisatie volgens moderne eco-

nomen is dat de concentratie op één enkele taak, wanneer die te ver wordt 

doorgevoerd, leidt tot een gebrek aan veelzijdigheid en flexibiliteit.57 In-

derdaad, beklaagden Karel van Mander, Goeree en De Lairesse zich niet 

al om een gebrek aan veelzijdigheid? Zonder te vergeten dat specialisatie 

in de schilderkunst een andere lading heeft, net als  veelzijdigheid of uni-

versaliteit; dit raakvlak met moderne economische organisatiekunde doet 

de vraag rijzen of het andere gebrek - het gebrek aan flexibiliteit - destijds 

ook herkend werd.  

 Net als in de passage over specialisatie, samenwerking en hou-

ding van Weyerman blijkt het tweede praktische bezwaar tegen speciali-

satie naar voren te komen in de overdrijving. Als exemplarisch voor de 

doorgeschoten specialist haalt Van Hoogstraeten de cipressenschilder 

aan:  

                                                             
55 Zie hiervoor, pp. 113-114 en hoofdstuk I, pp. 38-39 nt. 75. 
Overigens is het bij dit soort observaties wel altijd de vraag in hoeverre het schilderij nog 
zijn originele verschijningsvorm heeft. Contrasten tussen verschillende partijen kunnen in 
de loop der tijd sterker zichtbaar worden, bijvoorbeeld door verkleuringen of transparanter 
worden van de verf.  
56 Mintzberg 1997 (1983), pp. 26-35. 
57 Mintzberg 1997 (1983), pp. 29-35 en 38-39. 



123 
 

  

"En waerlijk de kunst wort by veelen als een handwerk 

gebruikt, die al haer leeven lang ontrent een zelve, of 

altijts dergelijk werk bezich zijn. Deeze hebben den 

Schilderook niet uit te lachen, die, op Cipresseboomen te 

schilderen afgerecht, toen hy vaneen Schipbreukigen 

mensch verzocht wiert het droevich Zee-ongeval voor 

hem uitte beelden, hem vraegde, of hy niet een 

Cipresseboom daer by geschildertbegeerde?"58 

 

Het voorbeeld van de cipressenschilder staat niet op zichzelf. Het is ver-

gelijkbaar met dat van een rozenschilder van Arnold Houbraken, in een 

passage die te mooi is om niet in zijn geheel weer te geven:  

 

"Zeker  Engelsman nergens anders op afgericht als op 't 

schilderen, en vergulden van Rozen, die men gewoonlyk 

tot sieraat van de zoldering der Scheepskajuiten plaatst, 

had in een kroeg meer verteert dan hy betalen kon. De 

waard die geen ander middel 't zyner voldoeninge zag, 

als door hem dit te laten verdienen, vergde hem een 

Leeuw in zyn uithangbord te schilderen. De Schilder, die 

daar geen handeling van had, riedt hem, dat het beter 

zoude zyn dat hy daar een Roos op schilderde, maar de 

Huiswaart wilde daar niet naar luisteren. Als hy dan 

onverzettelyk by zyn voorneemen bleef, en een Leeuw 

wilde geschildert hebben, zeide de Schilder-Baas, it is 

very well, j will paint you a Lion, but et shall be as much 

like a Rose, as you ever see. Dat is: 'T is heel wel, ik zal je 

dan een Leeuw schilderen: maar het zal zoo wel een 

Roos gelyken alsje ooit hebt gezien."59 

 

Dat Van Hoogstraeten de cipressenschilder aanhaalt direct nadat hij zich 

over werkverdeling heeft uitgelaten is veelzeggend: waerlijk de kunst 

wort by veelen als een handwerk gebruikt. Al is het impliciet, de auteur 

onderkent niet alleen het stelsel van arbeidsverdeling en specialisatie, hij 

is zich ook gewaar van het risico van specialisatie: mechanische herha-

ling. Dat is geen toeval. Waar het specialisatie aangaat, zet de Franse his-

toricus en kunstcriticus André Félibien rond dezelfde tijd een overeen-

komstige  gedachtegang op papier. In het voorwoord van zijn Conférences 

                                                             
58 Van Hoogstraeten 1678, p. 76; database bronnen, nr. 1395. 
59 Houbraken dl. III 1721, p. 134. 
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de l'Academie Royale de Peinture et de Sculpture pendant l'année 1667, 

laat Félibien een uitzetting over de hiërarchie van de genres, de verschil-

lende onderdelen van de voorstelling, vooraf gaan door:  

 

"La representation qui se fait d'un corps en trassant 

simplement des lignes, ou en meslant des couleurs est 

considerée comme un travail mécanique; C'est pourqouy 

comme dans cét Art il y a differens Ouvriers qui s'appli-

quent à differens sujets; il est constant qu'à mesure qu'ils 

s'occupent aux choses les plus difficiles & les plus nobles, 

ils fortent de ce qu'il y a de plus bas & de plus commun, & 

s'anoblissent par un travail plus illustre."60 

 

Waar Félibien het verder altijd over Peintre heeft, spreekt hij in verband 

met specialisatie over Ouvriers: werklieden. Net als bij Van Hoogstraeten 

is hun werk geen kunst, maar een mechanisch handwerk: un travail mé-

canique.  

 Samenvattend: specialisatie kan ontaarden in starre, mechani-

sche herhaling en het niet buiten de eigen beperkingen kunnen functione-

ren van de specialist. Dergelijke specialisten zullen grote moeite hebben 

om hun werk met elkaar in overeenstemming te brengen wanneer ze 

moeten samenwerken; zeventiende-eeuwse kunstcritici en twintigste-

eeuwse economen lijken het eens te zijn. Ook zonder te overdrijven, is het 

dan een wonder dat co-producties van gespecialiseerde schilders maar 

zelden slagen?  

 Dat er ook schilderijen zijn , gemaakt door twee of meer specialis-

ten, die wel positief gewaardeerd worden ontkracht die conclusie niet, 

integendeel. Veel van de loftuitingen worden niet nader gespecificeerd: ze 

zijn mooi, 'aardig' of een 'cieraad'. Maar wanneer Von Sandrart de schil-

derijen van de broers Jan en Andries Both prijst, bekrachtigt hij dat het 

succes van deze samenwerking gelegen is in de éénheid van het werk:  

 

..."[in margine] arbeiten zusammen 

[...]der eine [= Jan] hat herrliche gute Landschaften 

gemacht, der andere [= Andries] aber dieselbe mit Men-

schen, Thieren, Vöglen und andern angehörigen erfüllet, 

so artig, als ob alles von einer Hand wäre, sind auch 

dardurch bald dermassen hoch gestigen und berühmt 

                                                             
60 Félibien 1668 (1973), preface s.n. 
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worden, das sie neben den allerfürtrefflichsten dieser 

Kunst sehr wol bestanden."61 

 

Het maakt eens te meer duidelijk dat de éénheid van het werk bepaalt of 

een schilderij, gemaakt door twee of meer specialisten, een succes werd 

geacht.  

 Beter nog is een vergelijkbaar voorbeeld, waar Weyerman weder-

om het begrip houding te pas brengt, om aan te geven waarom hij deze 

samenwerking wel geslaagd vindt:  

 

"Op het Jaar duizent zeven hondert zestien, heb ik een 

overheerlyk konststuk gezien tot Oxfort, by dien Gerard 

Edema geschildert, en met twee Beelden klein leeven 

gestoffeert, by Marcel Laroon. Dat Tafereel verbeelde 

een Zee op den tweede grond, bewoogen door een fellen 

Storm, en beslaagen met eenige Schipbreuk, lydende 

Vaartuigen.. Aan de rechterhand vertoonde zich een 

affschuuwelyke steile Rots, doorbrooken met eenige 

Watervallen, wiens onderste een blaauwachtige Grot 

deet zien, in welkers ingang Sint Francis van Assisen 

was gekonterfyt, verzelt door een Leekebroer, die 

demoediglyk zat gedooken in een hoek van dat Dal. De 

Rots zelve was bewassen met Masten Boomen, Heesters 

en eenige wilde Kruiden; en den voorgrond bezaait met 

Doodshoofden, vaale Beenders, en diergelyke 

sterfelykheids Zinnebeelden. Het scheen my toe, dat die 

wakkere Meesters dat stuk hadden geschildert op de uit-

daaging van een tweegevegt, om te zien wie dat zou 

zeegenpraalen over zyn Mededinger, zonder dat echter 

een dier beiden had gezondigt tegens de houding in 't 

algemeen."62 

 

Geen cipressen voor deze schipbreuk. Weyermans woorden bevestigen: 

het kan wel. De samenwerking van meerdere specialisten werd in zeven-

tiende-eeuwse kunstliteratuur beoordeeld op de éénheid, de houding, van 

het resultaat. Dat die behoefte aan picturale éénheid in de loop van de 

zeventiende eeuw een steeds belangrijker plaats gaat innemen, komt tot 

uitdrukking in de toenemende afkeuring voor schilderijen, gemaakt door 

                                                             
61Sandrart 1675 boek 3, p. 312 via 
http://ta.sandrart.net/en/text/538?item=auto17884#auto17884 (12 februari 2015).  
62 Weyerman dl. IV 1769, p. 323, zie database bronnen, nr. 439. 
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diverse specialisten. Op het eerste gezicht lijkt dat een oordeel van uitslui-

tend esthetische aard. Het is frappant, echter, dat die esthetische uitspra-

ken zich laten verklaren door economische factoren. 
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Hoofdstuk IV 
 
"…met expressen bespreke dat […Cornelis] zelve, metter 
handt, wel ende constich wercken zoude”. De ontstaansge-
schiedenis van het altaarstuk met de Kroning van Maria te-
midden van de negen engelenkoren van Albert Cornelis. Een 
onderzoek naar de werkverdeling tussen de schilder en een 
onbekende onderaannemer op basis van geschreven bronnen 
en met behulp van infra-roodreflectografie1  

 

 

 

Wanneer het over het uitbesteden van schilderwerk aan een onderaan-

nemer gaat wordt vaak naar het in 1522 voltooide altaarstuk De kroning 

van Maria temidden van de negen engelenkoren van Albert Cornelis  

verwezen (afb. 1).2 Uit bepalingen in schilderscontracten en gildekeuren 

is op te maken dat het heel gebruikelijk was wanneer een – deel van een – 

aangenomen opdracht uitbesteed werd, of  dat een opdracht door meer-

dere schilders gezamenlijk werd aangenomen. Die paar keren dat er in 

contracten een werkverdeling wordt omschreven, zijn de bijbehorende 

schilderijen echter niet bewaard gebleven.3 Albert Cornelis’ altaarstuk is 

één van de weinige uitzonderingen. Het schilderij staat niet op grond van 

een stijlkritische analyse als co-productie bekend, het wordt zo omschre-

ven in een tweetal contemporaine documenten die al in 1863 

                                                             
1 Dit hoofdstuk is een bewerkte versie van een eerder gepubliceerd artikel, zie Tamis 2000,   
pp. 672-680.  
Ik ben veel dank verschuldigd aan het Rijksbureau voor Kunsthistorische Documentatie in 
Den Haag, in het bijzonder aan Adrie Verburg en Margreet Wolters die hun apparatuur en 
expertise beschikbaar stelden. Adrie Verburg maakte ook de IRR-montages. De tussenkomst 
van Hilde Lobelle-Caluwé en Arnout Balis was cruciaal in het verkrijgen van de 
toestemming van het bestuur van de Kerkfabriek van de St. Jakobskerk voor het onderzoek, 
en ik dank hen zeer. Tenslotte wil ik Ernst van de Wetering, Lorne Campbell, Peter van de 
Brink, Max Martens, Rembrandt Duits and Michiel Franken bedanken voor hun 
waardevolle commentaar.  
2 Zie database schilderijen, nr. 1363. 
3 Voor de Zuidelijke Nederlanden verwijst Campbell 1976, pp. 193-194  naar een zestal 
contracten, het vroegste daterend uit 1419, het laatste uit 1540. Voor Noord-Nederlandse 
contracten waarin voorwaarden zijn opgenomen over het inschakelen van een eventuele 
onderaannemer: zie Helmus in:  Lammertse & Giltaij 2008, pp. 37-38 en 40; en Helmus 
2010, pp. 105-108 en 168-169. Uit de contracten daterend van 1464 tot 1497 die Helmus 
vermeldt, werden de broers Mouwerijn en Claes Simonsz van Waterlant zelfs verplicht voor 
het hoogaltaar van de Haarlemse St. Bavo de hulp in te roepen van wat omschreven wordt 
als ‘een goede Hollandse meester’ voor de gezichten. Deze contracten werden al eerder 
aangehaald in hoofdstuk II, p. 102 nt. 172. 



128 
 

 werden gepubliceerd.4 In de akten is niet expliciet terug te vinden waar-

om Albert Cornelis het nodig vond om een onderaannemer in te schake-

len, al is tussen de regels wel te lezen dat de onderaannemer goedkoper 

werkte. Misschien had de keuze van Cornelis voor een onderaannemer in 

plaats van een werkplaatsmedewerker te maken met de statuten die door 

het Brugse schildersgilde in 1444 waren ingesteld, en waarin het schilders 

verboden werd om er meer dan één werkplaats en meer dan één verkoop-

punt op na te houden, vermoedelijk ingesteld om de opbouw van mono-

polieposities te voorkomen.5 In dit hoofdstuk zal de werkverdeling tussen 

Albert Cornelis en de onderaannemer aan een nader onderzoek worden 

onderworpen met hulp van de resultaten van het onderzoek met infra-

roodreflectografie (IRR).   

 De Kroning van Maria werd door het St. Franciscusgilde van de 

wolscheerders en –volders in 1517 bij Albert Cornelis besteld voor hun 

kapel in de St. Jakobskerk in Brugge, en daar bevindt het zich nog altijd.6 

Van het drieluik is tegenwoordig alleen nog het middenpaneel bekend. 

Het oorspronkelijke contract is verloren gegaan, maar enkele van de 

voorwaarden van de opdracht worden herhaald in het eerste van de twee 

documenten die betrekking hebben op het werk, dat van 27 januari 1520 

(n.s).7 Het gilde en de schilder waren overeen gekomen dat het werk bin-

nen twee jaar na het afsluiten van het contract – dat was op 9 november 

1517 (n.s.) - voltooid zou zijn, en Cornelis moest de voorstelling uitvoeren 

volgens een tekst die het gilde speciaal voor dat doel van het Latijn in het 

Vlaams had laten vertalen. Met nadruk wordt vermeld dat de schilder de 

negen engelenkoren, inclusief de juiste attributen en met opgave van hun 

namen moest schilderen.8  

                                                             
4 De documenten uit 1520 en 1522 die betrekking hebben op de ontstaansgeschiedenis van 
het  altaarstuk werden gepubliceerd door Weale 1863, pp. 20-22, zie database schilderijen, 
nr. 1363 voor een transscriptie van de volledige tekst en de omrekening van de data van de 
oude jaarstijl – de Paas-  of Gallicanus-stijl - naar de nieuwe (n.s.). Hier worden in de tekst 
de data omgerekend naar de nieuwe stijl gehanteerd.  
Waarschijnlijk als gevolg van de omrekening van de Paasstijl naar de nieuwe stijl noemt 
Weale het jaar van overlijden van Cornelis abusievelijk als 1532, een vergissing die daarna 
door de meeste auteurs is overgenomen.   
5 Wilson 1990a, p. 621. 
6 Het altaarstuk werd oorspronkelijk geschilderd voor één van de zijkapellen van de Sint 
Jakobskerk. Na lang slecht zichtbaar hoog aan een muur van het koor te hebben gehangen, 
is het nu op ooghoogte opgesteld. 
7  In Tamis 2000, p. 672 is abusievelijk 27 februari 1520 in plaats van januari als datum 
gegeven.  
8 “naer 't uutwysen van eender scriftuere, ghetranslateert uuten Latine in Vlaemsche 
byden voorseiden Aelbrecht ghetoocht, daer inne de ix chooren der enghelen ghenaemt 
waren met haerlieder propre namen ende de natueren van huerlieder promocien ende 
officien”, eerste akte d.d. 27 januari 1520 (n.s.). Voor de volledige transscriptie, zie database 
schilderijen, nr. 1363.  
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 Het altaarstuk, dat uiteindelijk pas in 1522 werd afgeleverd, dankt 

zijn naam aan de voorstelling midden boven het middenpaneel van het 

drieluik: de H. Maagd die door de Drie-eenheid tot koningin van de he-

mel wordt gekroond. Het is echter de krioelende massa engelen die de 

compositie overheerst. In drie concentrische cirkels rond de kroningsscè-

ne gegroepeerd nemen zij driekwart van het beschilderde oppervlak in 

beslag. Van links naar rechts bestaat de binnenste cirkel uit de Serafijnen 

(1), de Tronen (2) en de Cherubijnen (3); de tweede ring uit de Heer-

schappijen (4), de Machten (5) en de Krachten (6); en de buitenste ring is 

samengesteld uit de Vorstendommen (7), de Engelen (8) en de Aartsen-

gelen (9). Elk koor, waarvan de naam in kleine gouden letters in het mid-

den is aangegeven, is door haar kleding en attributen van de andere te 

onderscheiden (afb. 2). 

 Links en rechts op de voorgrond zijn halffiguren geschilderd, die 

te identificeren zijn aan de tekst op hun banderol. Links is koning David 

te zien wiens tekst "Adorate eum omnes angeli / eius p[salmi]s / xvj" niet 

uit Psalm 16 afkomstig is zoals de Romeinse cijfers  aangeven, maar uit 

Psalm 96. Of die onjuiste nummering  aan een vergissing van de schilder 

te wijten valt, of aan de slechte conditie met vele overschilderingen van 

het schilderij, valt niet uit te maken. De profeet Ezechiël rechts is kenbaar 

aan een correct weergegeven citaat uit Ezechiël 3:12: "Benedicta gl[or]ia 

domini / de sancto / loco suo ezech: 3". In 1863 zou ook nog de naam van 

de schilder, Albert Cornelis op het perkament van de Engel rechts van de 

aartsengel Michael waarneembaar zijn geweest. Deze lijst is tegenwoordig 

nauwelijks meer leesbaar, en de eerdere lezing lijkt vooral wishful thin-

king (afb. 3).9 

 Al wordt het schilderij niet vanwege de opmerkelijke iconografie 

in de kunsthistorische vakliteratuur aangehaald, die blijkt uiteindelijk wel 

                                                                                                                                         
Een poging van Madou 1975, pp. 70-71 om de betreffende tekst te identificeren heeft niets 
opgeleverd. In zijn bespreking van het iconografische type van de Kroning van Maria 
veronderstelt Baudouin 1959, pp. 179-230 een verband met populaire preken van Bernard 
van Clairvaux. 
9 Weale 1863, pp. 10-11    
      Weale    Tamis, 1997:  
  [1] Item albertus cornelis   ... Item al? 
  [2] Item adam g   ... ...  dauld? 
  [3] Item ...   ... ... 
  [4] Item ...   ... ... 
  [5] Item egidius   ... ian 
  [6] Item lievin   ... l...d? 
  [7] Item ...   ... 
  [8] Item ...   ... 
  [9] Item cornelis   ... adriaan? 
Met enige welwillendheid kunnen de eerste twee letters van de bovenste regel als ‘al’ gelezen 
worden, maar er is onvoldoende ruimte om de naam van de schilder voluit te schrijven.  
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de oorzaak waardoor het gedocumenteerd is als het werk van twee schil-

ders. De overgeleverde documenten van 27 januari 1520 en 15 april 1522 

(n.s.) zijn de neerslag van de onenigheden die tussen de opdrachtgever, 

het Sint Franciscus-gilde en Cornelis waren gerezen, en die eerst door de 

opdrachtgever en vervolgens door Cornelis  aan het Schepencollege van 

Brugge werden voorgelegd.10 Dat in deze akten is vastgelegd welke delen 

van het altaarstuk door Cornelis werden geschilderd, en welke door een 

niet nader geïdentificeerde onderaannemer, is uitzonderlijk. Een zorgvul-

dige evaluatie van de gegevens die deze documenten bevatten, aangevuld 

met een stilistische analyse van zowel het beschilderde oppervlak als van 

de verschillende typen ondertekening maken het mogelijk om de ont-

staansgeschiedenis van het altaarstuk met ongewone precisie te recon-

strueren. Kon Friedländer het feit dat Cornelis een groot deel van het 

werk aan een ander schilder had uitbesteed in 1933 nog beschrijven als 

“eine erschreckende Vorstellung von einen merkantilischen, die Stilein-

heit des Malwerks bedrohenden Geist”; sindsdien is het in toenemende 

mate duidelijk geworden dat een dergelijke werkverdeling in Cornelis' tijd 

een alledaagse en aanvaardbare gang van zaken moet zijn geweest.11 En 

hoewel er voor deze praktijk visuele – zowel als documentaire bewijzen in 

overvloed zijn, is dit het enige vroeg-nederlandse werk waar alletwee, 

schilderij en geschrift, gezamenlijk zijn overgeleverd. Daarmee biedt het 

stuk een unieke gelegenheid om inzicht te krijgen in samenwerkingsprak-

tijken in deze periode.  

 Een belangrijke voorwaarde uit het oorspronkelijke contract dat  

gerecapituleerd wordt in het eerste document uit 1520 was dat Cornelis 

zelf de naakten en de voornaamste delen van het werk en alles wat daar 

bij hoorde eigenhandig, goed en kunstig zou uitwerken: "met expressen 

bespreke dat de voorseide verweerere zelve, metter handt, wel ende con-

stich wercken zoude alle de naecten ende 't principaele werc van der 

voorseide tafele met hueren toebehoorten".12 Met de term naecten zullen 

de incarnaatpartijen bedoeld zijn: de gezichten en misschien de handen 

en voeten, terwijl van het meer vaag aangeduide principaele werc mag 

worden aangenomen dat het op de voornaamste onderdelen van de voor-

                                                             
10 Voor een transscriptie van beide documenten, zie database schilderijen, nr. 1363. 
11 Friedländer 1933,p. 95.  
12 Eerste akte d.d. 27 januari 1520 (n.s.), zie database schilderijen, nr. 1363.  
Voorwaarden over het al of niet mogen inzetten van assistenten werden vaker opgenomen in 
contracten uit deze tijd, zie Helmus in Lammertse & Giltaij 2008, pp. 37-38 en 40; en 
Helmus 2010, pp. 105-108. 
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stelling betrekking heeft, waarschijnlijk de halffiguren op de voorgrond 

en de kroningsscène bovenaan.13 

 In het document van 27 januari 1520 (n.s.) is de aanklacht van 

het Sint Franciscus-gilde tegen Cornelis vastgelegd: die behelst twee pun-

ten. Ten eerste was de leveringstermijn voor het werk verstreken, maar 

kwalijker nog  - "ende dat arghere was" - Cornelis had een deel van het 

werk had uitbesteed aan een andere schilder. De naam van deze tweede 

schilder wordt niet vermeld, maar hij moet een onafhankelijk opererende 

schilder zijn geweest, geen werkplaats-assistent. Uit de totale som van 

dertig Vlaamse pond groot die Cornelis voor de hele opdracht zou ont-

vangen had de onderaannemer acht pond groot betaald gekregen. En dat 

was volgens het gilde in strijd met de oorspronkelijke overeenkomst. 

Daarom eisten de gildeleden dat het altaarstuk aan hen zou worden over-

gedragen om er naar eigen goeddunken over te beschikken. Voor het 

reeds uitgevoerde werk waren ze bereid te betalen, zij het nadat het door 

een deskundige op waarde was geschat. Hieruit is af te leiden dat het al-

taarstuk op het tijdstip van de eerste hoorzitting nog maar gedeeltelijk 

voltooid was; hierna zal duidelijk worden dat het daarbij ging om het 

aandeel dat door de onderaannemer was geschilderd. Dat het voornaam-

ste bezwaar van het gilde zou zijn geweest dat het schilderij een product 

was van meerdere handen, zoals deze kwestie vaak is voorgesteld, blijkt 

echter een te simpele voorstelling van zaken. Immers, welke andere optie 

zouden de gildeleden hebben gehad voor het nog maar gedeeltelijk ge-

schilderd altaarstuk, dan het te laten voltooien door nog weer een andere  

schilder? Het is waarschijnlijker dat zij, bij het verlenen van de opdracht 

aan Cornelis een bepaalde kwaliteit van het werk verwachtten, een ver-

wachting die zijn weerslag vond in het bedrag dat zij bereid waren te beta-

len. Dat Cornelis een deel van het werk uitbesteedde, en zoals hierna zal 

blijken een aanzienlijk deel ook nog, moet hen het gevoel hebben gegeven 

dat zij geen waar voor hun geld kregen. 

 In zijn verweer stelde Cornelis dat hij de voorwaarden van het 

contract in het geheel niet had geschonden. Integendeel zelfs. Hij had de 

levertermijn niet gehaald, omdat het gilde zijn onkosten niet had voorge-

schoten zoals afgesproken. Tijdens de voortgang van het werk had hij niet 

meer dan twee pond groot ontvangen, terwijl hij al tussen de acht en tien 

pond groot kosten had gemaakt, en ik neem aan dat de Brugse meester 

daar de acht pond groot die hij de onderaannemer moest betalen ook bij 

                                                             
13 Naar analogie van het latere, zeventiende-eeuwse gebruik van principael voor origineel 
zou je ook kunnen veronderstellen  dat daarmee de compositie, of het ontwerp wordt 
bedoeld. Omdat Cornelis in zijn verweer tegen de aanklacht op dit punt, zie hierna, echter 
uitsluitend ingaat op de bepaling welke onderdelen van de voorstelling als “principaele 
werc” te definiëren waren lijkt de bovenstaande aanname mij de juiste. 
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rekende. Cornelis deed geen enkele moeite om te ontkennen dat hij een 

andere schilder had ingehuurd om een deel van het werk uit te voeren. 

Wat hij wel bestreed was de betekenis die het gilde aan "alle de naecten 

en het principaele werc" gaf. Hoewel de gildeleden daar duidelijk anders 

over dachten verstond de schilder hieronder dat hij verplicht was de ge-

zichten, als de onderdelen die de meeste vaardigheid vereisten, zelf moest 

schilderen, en waarvan hij voorstelde het binnen een passende termijn te 

doen: "...mids dat hy [= Cornelis] niet anders ghehouden en es zelve met-

ter handt te makene dan de aenzichten, daer de meeste const an licht 

ende de welcke hy presenteerde te makene bynnen zekere behoorlicken 

tyde ...".14 Uit de bewoordingen die Cornelis gebruikt is af te leiden dat 

van zijn werk inderdaad een betere kwaliteit werd verwacht: "daer de 

meeste const an licht" en dat hij op dat moment de onderdelen van het 

altaarstuk die hij als zijn werk beschouwde nog niet geschilderd had. 

 Over het geheel lijkt het oordeel van de schepenen Cornelis nog 

het meest in het gelijk te stellen. Dat er in het vonnis niets gememoreerd 

wordt over het uitbesteden van het werk aan een ander suggereert dat het 

college het verweer van de schilder aanvaardde. Verder werd geoordeeld 

dat Cornelis het altaarstuk mocht voltooien, bij een betaling van een 

voorschot van tien pond door het gilde. De nieuwe leveringstermijn zou 

vóór Pasen 1521 (n.s.) zijn. Tot slot vermaanden de schepenen Cornelis 

het schilderij te voltooien volgens de voorwaarden van het oorspronkelij-

ke contract.15 Op het eerste gezicht lijkt dat geen betrekking te hebben op 

een feitelijke klacht van de kant van de opdrachtgever. De implicaties van 

die laatste vermaning blijken pas echt op waarde te schatten na de beoor-

deling van de infraroodreflectogrammen van het schilderij. 

 De tweede keer dat de partijen elkaar ontmoetten voor het sche-

pencollege was op 15 april 1522 (n.s.).16 Deze keer waren de rollen omge-

draaid. Cornelis trad op als eiser, het Sint Franciscus-gilde werd ter ver-

antwoording geroepen. De schilder verlangde dat de leden van het gilde 

het voltooide werk uit zijn werkplaats zouden ophalen, en de betaling van 

de twaalf pond die ze hem nog schuldig waren zouden voldoen. Volgens 

het gilde was Cornelis echter verplicht het schilderij in hun kapel in St. 

Jakobs af te leveren, en had hij, omdat de levertermijn van Pasen 1521 

verlopen was, een boete van 6 pond verbeurd. De schepenbank sommeer-

de het gilde het schilderij, dat al enige tijd gereed had gestaan, op te halen 

onder het voorbehoud dat het de resterende zes pond niet hoefde te beta-

len totdat men had kunnen vaststellen dat het altaarstuk correct, en vol-

                                                             
14 Eerste akte d.d. 27 januari 1520 (n.s.), zie database schilderijen, nr. 1363. 
15 Eerste akte d.d. 27 januari 1520 (n.s.), zie database schilderijen, nr. 1363. 
16 Tweede akte d.d. 15 april 1522 (n.s.), zie database schilderijen, nr. 1363. 
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gens de voorwaarden was geschilderd. Mocht dat niet het geval zijn, dan 

moesten beide partijen hun pleidooi betreffende de zes pond boete op 

papier zetten. Deze stukken, die de daarop volgende Pasen te presenteren 

waren, zijn óf niet bewaard gebleven, óf het gilde nam uiteindelijk toch 

genoegen met Cornelis’ werk. Het laatste is het meest waarschijnlijk, De 

Kroning van Maria werd immers geïnstalleerd in de kapel van het gilde 

in de St. Jakobskerk en is daar sindsdien gebleven.  

 Uit de beschrijving van de werkverdeling in de eerste van de twee 

akten, die van 1520, zou het mogelijk moeten zijn om onderscheid te ma-

ken tussen het werk van Cornelis en de onderaannemer en om de ver-

schillen in stijl te analyseren. Die analyse wordt wel beperkt door de 

slechte toestand waarin het schilderij verkeert. Afgezien van de vele oude 

en nieuwere retouches zijn er passages waar het schilderij overmatig is 

schoongemaakt, of waar het geleden heeft onder vocht en hitte. Het schil-

derij is in zijn geheel overdekt met een vuile, vergeelde vernislaag.  

 Omdat Cornelis verklaarde de gezichten zelf te zullen schilderen 

is het redelijk te veronderstellen dat de andere incarnaten, dat wil zeggen 

de handen en een enkele voet, daarbij waren inbegrepen. In dat geval 

blijven de draperieën en de attributen over voor de onderaannemer. Zo'n 

werkverdeling maakt een stilistische vergelijking lastig. Het is veel moei-

lijker om een vergelijking te maken tussen de  

bijzonderheden van een schilders’handschrift’, wanneer vorm en stofuit-

drukking zo ver uiteenlopen. 

 

Overgaand van de documenten naar een beschouwing van het schilderij 

zelf zijn de meest evidente stilistische verschillen die tussen de engelen-

koren en datgene wat ik eerder inschatte als het "principael werc", de 

kroningsscène, de twee halffiguren en de Aartsengel Michael middenvoor. 

Met name de incarnaten van die laatste drie lijken veel vlakker, met min-

der modellering en detail uitgevoerd, en zonder de eigenaardige, scherp 

gedefinieerde hoge lichten zoals die in de gezichten van de engelen. Aan 

de andere kant, er zijn geen opmerkelijke verschillen tussen de manier 

waarop de gevouwen handen van Maria werden geschilderd, en bijvoor-

beeld de handen van de engelen links in het koor van de Machten. Van-

wege het verschil in schaal tussen de figuren van het "principaele 

werc"en de engelenkoren, en de slechte staat waarin het schilderij ver-

keert is het goed om voorzichtig te zijn met conclusies. Want dat de werk-

verdeling niet per se langs deze lijnen is verlopen, zal hierna nog duidelijk 

worden.  

 De compositie als geheel lijkt uit verscheidene zones te zijn opge-

bouwd: de halffiguren links en rechts op de voorgrond en met name de 
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kroningsscène vormen losstaande ‘eilanden’ temidden van de krioelende 

massa van engelenkoren. Onder de engelenkoren lijkt de binnenste, 

meest hooggelegen cirkel, die van de Serafijnen, Tronen en Cherubijnen 

(afb. 4, engelenkoren 1-3) los te staan van de rest, en wekt de indruk apart 

te zijn ingeschilderd.  

 

Het is veelzeggend dat de indruk van een combinatie van losse onderde-

len consistent is met de manier waarop de ondertekening is opgebouwd. 

In de reflectogrammen zijn drie verschillende typen ondertekening te 

onderscheiden die corresponderen met de verschillende partijen in het 

schilderwerk. De rudimentaire schets waarin alleen de meest basale vor-

men zijn aangegeven onder de twee halffiguren en de kroningsscène (on-

dertekening type I; afb. 5 en 6) staat in sterk contrast met de uitvoerige 

ondertekening van de zes buitenste engelenkoren (o.t. type II: afb. 7-16).17 

De ondertekening onder de kring van engelenkoren het dichtst bij de 

Drie-eenheid, die van Cherubijnen, Tronen en Serafijnen is zo summier 

dat hij vrijwel afwezig is (o.t. type III). 

 Het afwijkende karakter van de verschillende typen onderteke-

ning van De Kroning van Maria betekent niet dat deze door verschillende 

handen werden uitgevoerd. Een ondertekening was niet bedoeld om ge-

zien te worden maar diende als voorbereiding op het schilderwerk.18 In 

dit geval is het aannemelijk dat de verschillende soorten ondertekening 

gebruikt werden om de werkverdeling tussen de twee schilders voor te 

bereiden. 

 Verreweg het interessantst is de ondertekening van de onderste 

zes engelenkoren (type II; afb. 7-16). Hier zijn de figuren uitvoerig onder-

tekend.19 Te oordelen naar lijnen die een aantal keren hernomen zijn is de 

tekening snel en zoekend uitgevoerd. De plooien van de draperieën die 

door de engelen gedragen worden zijn gedetailleerd aangegeven. Met 

uitzondering van de licht gearceerde plooien van de kledingstukken van 

de voorste engelen (afb. 7 en 8) functioneert de ondertekening niet als 

een voorbereiding voor de licht-donker modellering. In het bijzonder de 

gezichten zijn karakteristiek: de plaats van de ogen is aangeduid met rela-

tief grote ronde halen. De getekende engelen hebben ogen als schoteltjes 

                                                             
17 Vanwege de beperkte opnametijd werd alleen de ondertekening van Ezechiël 
gedocumenteerd; de ondertekening van Koning David, de Aartsengel Michael en de 
kroningsscène is vergelijkbaar.  
 18 Over de relatie tussen het uiterlijk van de ondertekening en werkverdeling tijdens het 
schilderen, zie Veronée-Verhaegen 1973, passim; Bruyn 1975, pp. 290-292; Filedt-Kok 
1975/1976, pp. 188-189; Périer-d'Ieteren 1985, p. 33; Leeflang 2006; en Ainsworth 2010, p. 
144.  
19 De onregelmatige structuur van de getekende lijnen lijkt er op te wijzen dat dit deel van 
de ondertekening in krijt is uitgevoerd.  
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(zie met name afb. 8 en 10).20 In vergelijking met de twee andere delen 

(type I en III) is de ondertekening van de onderste zes engelenkoren veel 

gedetailleerder. Ongetwijfeld was het de bedoeling van Cornelis om het 

schilderwerk zo voor te bereiden, dat hij het aan "eenen anderen" kon 

overlaten. 

 En precies bij deze passages (type II) bestaat een opvallende dis-

crepantie tussen het geschilderde oppervlak en de ondertekening. Slechts 

af en toe corresponderen de ondertekende vormen van de gewaden zowel 

als de positie van de geschilderde figuren van het oppervlak. Bovendien 

zijn de geschilderde attributen van de engelen met uitzondering van de 

aartsengel Michael midden op de voorgrond nergens ondertekend. In de 

ondertekening hebben alle engelen hun handen voor de borst of het ge-

zicht gevouwen, of opgeheven in aanbidding. De schrijfbenodigdheden, 

wierookvaten of scepters die ze in het uiteindelijke schilderij bij zich heb-

ben, zijn in de ondertekening niet voorzien. Tegelijkertijd zijn in de teke-

ning vrijwel alle gezichten naar de Kroningsscène gedraaid. De verande-

ringen in de draaiing van de hoofden tussen de ondertekening en het 

schilderij gaan in de meeste gevallen gepaard met een aanpassing van de 

handen, en in sommige extreme gevallen ook met een gewijzigde houding 

van het lichaam. De twee knielende Engelen ter weerszijden van de aarts-

engel Michael bijvoorbeeld kijken in de ondertekening beiden naar Maria, 

hun handen voor de borst gevouwen. In de schildering is dat volledig 

anders: het lichaam en het hoofd van de linker Engel is naar de beschou-

wer toegedraaid, de rechter kijkt van de beschouwer weg, en beiden heb-

ben perkament en schrijfbenodigdheden in de handen gekregen. In de 

ondertekening kijkt de rechter Engel omhoog, met zijn gezicht naar links 

gedraaid; precies tegenovergesteld aan het uiteindelijke, geschilderde 

resultaat (afb. 7 en 8).  

 Wanneer er verschillen tussen de ondertekening en het be-

schilderd oppervlak waargenomen worden, is het gebruikelijk deze ver- 

schillen toe te schrijven aan de meester die de supervisie had over het 

werk, uitgaand van de gedachte dat hij als enige gemachtigd was om zulke 

                                                             
20 Ik ken twee andere schilderijen waar deze ‘ogen als schoteltjes’ eveneens voorkomen, 
beide toegeschreven aan de Meester van het Heilig Bloed. De eerste is de linkervleugel van 
de Verheerlijking van de H. Maagd, ook in de St. Jakobskerk in Brugge, zie Hendrikman in 
Martens e.a. dl. 2 1998, pp. 52-54. Dit schilderij vertoont tenminste drie duidelijk te 
onderscheiden typen ondertekening, terwijl de stijl van het schilderwerk is sommige maar 
zeker niet alle delen verwantschap vertoont aan die van Cornelis’ Kroning. Het tweede is de 
Triptiek met Maria met kind met de H. Catharina en Barbara in het Groeningemuseum in 
Brugge, waar alle figuren schoteltjesogen hebben. Zie Hendrikman in Martens e.a. dl. 2 
1998, pp. 55-56. Een vergelijking (van de verflaag) van dit schilderij met Cornelis’ werk zou 
interessant zijn.  
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veranderingen aan te brengen.21 In het geval van De kroning van Maria is 

inderdaad af te leiden dat het Cornelis moet zijn geweest, en niet zijn 

anonieme onderaannemer, die de wijzigingen tussen de ondertekening en  

het beschilderd oppervlak aanbracht. In de reflectogrammen is te zien dat 

in sommige gebieden, zoals bij de kleding, de ondertekening eerst keurig 

met verf was ‘ingekleurd’. Grijze schaduwtinten, die netjes binnen de 

contouren van de ondertekening blijven, geven aan dat de verf daar min-

der goed doordringbaar is voor de infrarode straling. Deze ‘beschaduwde’ 

partijen houden geen verband met het beschilderd oppervlak. Een spre-

kend voorbeeld is te vinden in het meest linkse engelenkoor, dat van de 

Vorstendommen (afb. 11 en 12). De engelen dragen liturgische gewaden 

uitgevoerd met een groene verf die minder goed doordringbaar is voor 

infraroodstraling. In de ondertekening heeft de Vorstendom uiterst links 

zijn armen geheven in aanbidding. Op het reflectogram is duidelijk te zien 

dat hij niet alleen getekend, maar ook geschilderd was in deze houding. 

Twee geschilderde mouwen met de karakteristieke geschulpte randen 

wijzen omhoog, beide ingevuld met een grijze tint. In het geschilderde 

oppervlak echter houdt dezelfde engel zijn linkerarm naar beneden, on-

zichtbaar achter de ruggen van zijn voorgangers, terwijl hij een staf in zijn 

rechterhand houdt. In strijklicht is de vorm van de eerdere, omhoog ge-

heven mouw nog in reliëf herkenbaar onder de verf van de geschilderde 

engelenvleugels die de arm bedekken. Klaarblijkelijk was tenminste een 

deel van het werk volgens de ondertekening uitgeschilderd voordat de 

wijzigingen werden uitgevoerd.   

 Dat de onderste zes engelenkoren al (gedeeltelijk) waren uitge-

schilderd voordat de wijzigingen ten opzichte van de ondertekening wer-

den uitgevoerd, wordt op andere plaatsen bevestigd. De voorste figuur 

van de wierookvat zwaaiende Aartsengelen bijvoorbeeld, was aanvanke-

lijk ondertekend met de handen voor de borst gevouwen (afb. 13 en 14). 

De lijnen van deze ondertekening, die vagelijk te onderscheiden zijn on-

der de verflaag van de roze kazuifel, corresponderen nergens met de 

plooien van het kledingstuk zoals het nu geschilderd is. Ter weerszijden 

van een imaginaire min of meer verticale lijn over het onderbeen van de 

engel is een verandering in toon van de roze mantel en een wijziging in 

het craquelure-patroon te zien. De verandering in toon en craquelure zijn 

te verklaren bij bestudering van de laag waarover de roze mantel geschil-

derd werd. Daar waar de roze kleur iets donkerder is, is de verf direct over 

het donkergrijs van de achtergrond aangebracht. De verandering naar een 

lichtere roze kleur, en een ander type craquelé valt samen met de omtrek 

                                                             
21 Zie hiervoor, nt. 18. 
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van het ondertekende kledingstuk. Dat betekent dat het grootste gedeelte 

van de roze kazuifel over een andere, lichtere laag dan die van de grijze 

achtergrond werd geschilderd. Omdat de omtrek van deze geschilderde 

onderlaag precies de contouren van het ondertekende kledingstuk volgt, 

is het aannemelijk dat het ondertekende kledingstuk al geschilderd was 

voordat de roze kazuifel daar overheen werd geschilderd. Van de geschil-

derde kleur van het eerdere gewaad is bij de voorste Aartsengel nu niets 

meer te zien, maar de openvallende kazuifels van de andere engelen van 

het koor onthullen witte kerkgewaden. Langs de randen van de kleurvlak-

ken is te zien dat de roze laag de witte overlapt, en dus het laatst werd 

geschilderd. Blijkbaar kon Cornelis de eerder geschilderde witte gewaden 

nog gedeeltelijk aanwenden om als onderkleding voor de roze kazuifels 

die hij schilderde te fungeren.   

 De kledingstukken van de onderste zes engelenkoren lijken aan-

vankelijk te zijn uitgeschilderd geheel volgens de ondertekening, maar 

vervolgens herzien naar hun huidige verschijningsvorm. De incarnaten 

van deze figuren lijken echter slechts één keer te zijn uitgevoerd. Het 

donkere pigment dat Cornelis gebruikte voor de geschilderde pupillen 

van de ogen is ondoordringbaar voor infraroodstraling, en is dus niet 

alleen zichtbaar aan het beschilderde oppervlak maar ook in de reflecto-

grammen. Niettemin vertonen zelfs de gezichten die van positie zijn ver-

anderd nergens twee paar ogen. Op de reflectogrammen zijn de donkere 

stippen van de pupillen niet meer dan één keer per hoofd te vinden, en 

stelselmatig overeenkomend met de ogen die zichtbaar zijn aan het be-

schilderde oppervlak (zie m.n. afb. 7 en 8).  

 Uit deze observaties valt op te maken dat de wijzigingen werden 

uitgevoerd nádat de draperieën in de onderste zes engelenkoren waren 

geschilderd, maar vóórdat de incarnaten werden geschilderd. Het is een 

conclusie die een nieuw licht werpt op het eerste van de twee conflicten 

tussen Cornelis en zijn opdrachtgevers. Het geschil moet zijn gerezen 

precies in dit stadium van het werk aan het altaarstuk, dat wil zeggen op 

het moment dat een zeer substantieel deel van het schilderwerk al was 

uitgevoerd door een onderaannemer maar Cornelis zelf nog moest begin-

nen met de incarnaten. In overeenstemming met de ondertekening had 

de onderaannemer zijn deel van de onderste zes engelenkoren geschil-

derd, echter zonder de "natueren van huerlieder  promocien ende offi-

cien" en "hueren toebehoorten"; de attributen die in het oorspronkelijke 

contract uitdrukkelijk waren opgenomen.  

 Op dit punt, in nog onvoltooide staat moet het schilderij door 

leden van het gilde gezien zijn, die daarop alarm sloegen. Wat op het eer-

ste gezicht niet veel meer dan een terloopse opmerking leek, de afsluiten-
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de woorden van het vonnis "dat de voorseide Aelbrecht Cornelis de voor-

seide tafele vulmaken ende leveren zal alzoo 't behoort naer 't verclaers 

vanden voorwaerde" verandert daarmee in een nadrukkelijke en beteke-

nisvolle formulering. 

 Het moet Cornelis zelf zijn geweest die in een volgend stadium de 

toevoegingen en verbeteringen realiseerde. Hij was immers degene die de 

gezichten moest schilderen, en de wijzigingen in de houdingen en de toe-

voeging van de attributen zijn nauw verbonden met de positie van de 

hoofden. Deze gevolgtrekking kan op haar beurt dienen als verklaring 

voor sommige van de stijlverschillen in de draperieën. Bijvoorbeeld: de 

geschilderde halsboord van het hemd van de meest nabije Vorstendom 

vertoont scherp omlijnde en vaak onderbroken contouren van de plooien, 

in verf die in verschillende diktes opligt, terwijl de lichte gewaden van de 

Engelen die perkament in hun handen houden vlakker geschilderd wer-

den met minder detail en simpele en continue contouren. Aangezien de 

kledij van die laatste twee aanzienlijk verschilt van de ondertekende kle-

ding, moeten ze in hun geheel door Cornelis zijn geschilderd. De witte 

boord van de engel uit koor van de groen geklede Vorstendommen, die 

keurig volgens de ondertekening geschilderd werd, zou een restant van 

het werk van de onderaannemer kunnen zijn, door Cornelis zo gelaten.  

 Want weliswaar had Cornelis in de twee jaar tussen het eerste en 

het tweede proces ampel tijd om de gebreken in het werk dat door de 

onderaannemer werd uitgevoerd, te verhelpen, maar desondanks moet 

hij geprobeerd hebben om de extra inspanningen tot een minimum te 

beperken. De efficiënte en ingenieuze oplossingen die hij vond zijn te 

illustreren met een fraai voorbeeld. Bij de twee engelen uiterst links in het 

koor van de Machten, is de arm die in de ondertekening de rechterarm 

was van de voorste engel, en die vermoedelijk als zodanig werd geschil-

derd door de onderaannemer, in het uiteindelijke geschilderde resultaat 

de rechterarm geworden van de engel die achter hem staat. De voorste 

engel op zijn beurt heeft een nieuwe, geharnaste rechterarm gekregen die 

geen enkele relatie meer heeft tot de ondertekening (afb. 15 en 16).  

 Het feit dat de attributen van de engelen al in de ondertekening 

ontbreken, werpt de vraag op  wie de auteur van deze gebrekkige onder-

tekening moet zijn geweest. Wie was verantwoordelijk voor die ‘vergis-

sing’? De aangewezen kandidaat lijkt Cornelis zelf. Natuurlijk is het mo-

gelijk dat de onderaannemer dit deel van de ondertekening uitvoerde, na 

met Cornelis te hebben overlegd, of volgens het ‘bewerp’, het ontwerp 

waar in de eerste akte naar wordt verwezen. Dat is echter minder plausi-

bel. De tekening van de hoofden en kledingstukken vormt een samenhan-

gend geheel. Cornelis was gehouden de gezichten te schilderen "daer de 
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meeste const aen licht". En de ondertekening bepaalde de positie en hoek 

van deze gezichten, tegelijkertijd met de lay-out van de draperieën. Het is 

weinig aannemelijk dat de schilder die verantwoording aan een onder-

aannemer zou hebben overgelaten. En nogmaals. het verschil tussen de 

summiere ondertekening van de hoofdzaken, en de schetsmatige maar 

uitvoerige ondertekening van de onderste zes engelenkoren suggereren 

eerder een verschil in functie dan van maker.   

 De summiere ondertekening van koning David, Ezechiël, de 

aartsengel Michael en de Kroningsscène (type I, afb. 5 en 6) zijn te verkla-

ren vanuit de veronderstelling dat Cornelis vanaf het begin van plan was 

om deze onderdelen zelf uit te voeren. Dit moet het "principale werc" 

zijn, de voornaamste onderdelen die Cornelis volgens het oorspronkelijke 

contract eigenhandig moest uitvoeren. Kennelijk had de schilder voor zijn 

eigen werk geen behoefte aan een meer uitvoerige ondertekening. Een 

paar lijnen volstonden; de contouren van de figuren en de trekken van de 

gezichten werden in vloeiende, continue lijnen neergezet. In tegenstelling 

tot de engelenkoren vertoont deze ondertekening geen herkenbare stijl 

met speciale karakteristieken. Mogelijk gebruikte Cornelis een voorbeeld 

of model, of voorbeelden voor de tekening zowel als de schildering, zoals 

de "projectiën of patronen" waarvan we weten dat Ambrosius Benson ze 

omtrent deze tijd van hem had gehuurd, of anders het "bewerp", het ont-

werp, als hij dat apart had gemaakt. Het beschilderd oppervlak van deze 

passages correspondeert voor het overgrote deel met de ondertekening, 

slechts af en toe wijken de geschilderde contouren een beetje af van de 

ondertekening.22 In de ondertekening van de tulband van Ezechiël be-

vindt zich een intrigerende inscriptie (afb. 17 en 18):  “I A S”, misschien 

voorafgegaan door een Z met een krul aan de onderzijde. Onder deze 

letters zijn drie karakters geschreven die nummers zouden kunnen zijn: 

"1 5 1" of "1 3 1". Alternatieve mogelijkheden zijn dat de 5 of 3 geflankeerd 

wordt door twee verticale strepen, of dat de karakters de letters “I S I” 

vormen in plaats van cijfers. Het zou kunnen dat de inscriptie refereert 

aan Ezech[z]ias, een synoniem voor de naam Ezechiël23, gevolgd door het 

hoofdstuknummer 3 van het geschilderde opschrift op de banderol. Mis-

schien was het opschrift een geheugensteuntje voor Cornelis zelf, of een 

manier om anderen tijdens een vroeg stadium te laten zien wat hier ge-

                                                             
22 Op twee plaatsen is de ondertekening van deze passages nadrukkelijker: de rechterhand 
van God de Vader en de linkervoet van Christus. Echter, deze ondertekening bevindt zich 
onder omvangrijke, oude retouches en werd naar alle waarschijnlijkheid door de restaurator 
aangebracht.  
23 Met dank aan drs R. Abma, faculteit Theologie van de Universiteit van Amsterdam. 
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schilderd zou worden zonder een gedetailleerde ondertekening te hoeven 

maken.24  

 Over het derde type van de ondertekening is nauwelijks iets te 

zeggen. In de drie bovenste engelenkoren is geen ondertekening zichtbaar 

te maken, alleen waarneembaar is een vage, halfronde lijn, die waar-

schijnlijk als een richtlijn fungeerde voor de verdeling van de engelen 

rond de Kroningsscène. Mogelijk voorzag Cornelis deze engelenkoren niet 

van een ondertekening omdat hij ze zelf als laatste wilde schilderen, om 

een overgang tussen zijn eigen werk en dat van de onderaannemer te 

maken en zo het onderscheid als het ware te overbruggen. Teneinde zich-

zelf wat ruimte te laten om te improviseren, liet hij dit gedeelte blanco. 

Die procedure verklaart eveneens waarom er geen wijzigingen van enig 

belang ten opzichte van een eerdere geschilderde versie te vinden zijn. De 

wijze waarop de verflagen elkaar overlappen bevestigen dat de bovenste 

drie engelenkoren inderdaad als laatste werden geschilderd. De hoofden 

van de Tronen bijvoorbeeld zijn geschilderd over het blauwe kleed van de 

H. Maagd en andere aangrenzende gedeelten.  

 Idealiter zou dit schilderij een vertrekpunt zijn voor verdere toe-

schrijvingen aan Cornelis, een kunstenaar wiens oeuvre nog nauwelijks 

gedefinieerd is. Er worden slechts een handjevol andere schilderijen aan 

hem toegeschreven.25 Volgens de overgeleverde documenten echter, moet 

Cornelis zowel een productief schilder zijn geweest als een kunsthande-

laar, en een welvarende bovendien.26 Vanwege de gecompliceerde ont-

                                                             
24 Voor zover na te gaan (over het algemeen was de schilderlaag makkelijk doordringbaar 
voor infraroodstraling) is nergens anders in de ondertekening tekst opgenomen. 
25 In de database van het R.K.D., 
http://website.rkd.nl/Databases/RKDimages/default_RKDimages  
(13 februari 2013) worden een zestal schilderijen met Cornelis in verband gebracht: een 
kleine Kroning van de H. Maagd (paneel 51 x 40 cm., R.K.D. online databases: images nr. 
46119) in 1941 bij kunsthandel Plietzsch zal hetzelfde schilderij zijn als dat zich in 1962 bij 
kunsthandelaar Nystad in Den Haag bevond (paneel 51,5 x 39,4 cm.). Het schilderij is wat 
voorstelling betreft vrijwel identiek aan een veel grotere Kroning van de H. Maagd (paneel 
63,5 x 41 cm, R.K.D. online databases: images nr. 46118.) die in 1926 in Amsterdam bij 
Muller & Co. werd geveild. Van Maria omhelsd door het staande Christuskind (paneel 
96,5 x 71 cm., R.K.D. online databases: images nr. 63264) werd voor het laatst gewag 
gemaakt in 1927, toen het in New York geveild werd bij Anderson Galleries. Het Portret van 
een man (paneel 47 x 38 cm., inv.nr. 460; R.K.D. online databases: images nr. 46436), 
bevindt zich In het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten in Antwerpen; de toeschrijving 
van het Portret van een man met een rode anjer in het Mauritshuis (paneel 24 x 34,7, 
inv.nr. 752, R.K.D. online databases: images nr. 28873) aan Cornelis is inmiddels 
verworpen. 
In de Brighton and Hove Museums in Brighton wordt een Verheerlijk van de H. Maagd op 
paneel inv. nr. FA000009 bewaard, die zonder nadere uitleg aan Cornelis wordt 
toegeschreven, http://searchcollections.brighton-hove-
rpml.org.uk/detail.php?t=objects&type=any&f=&s=cornelis&record=0 (6 juni 2013). 
26 Voor een overzicht van de documenten met betrekking op Cornelis, zie: Schouteet dl. 1 
1989, pp. 141-150 en Tamis in: Martens e.a. dl. 1 1998, pp. 140-141. Specifieke aspecten van 

http://website.rkd.nl/Databases/RKDimages/default_RKDimages
http://searchcollections.brighton-hove-rpml.org.uk/detail.php?t=objects&type=any&f=&s=cornelis&record=0
http://searchcollections.brighton-hove-rpml.org.uk/detail.php?t=objects&type=any&f=&s=cornelis&record=0
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staansgeschiedenis van het altaarstuk vergt het de nodige voorzichtigheid 

om dit schilderij voor dit doeleinde te gebruiken. Andere werken van 

Cornelis’ hand zijn te zoeken worden in de warboel van schilderijen die 

bekend staat als de ‘Isenbrant-groep’.27 Een vergelijking van de gezichten 

van de engelen in De Kroning van de H. Maagd in de Sint Jakobskerk en 

de formules die in de werken toegeschreven aan Isenbrant worden toege-

past laten een sterke stilistische verwantschap zien tussen beide.28 Een 

relatie die ook nog eens bevestigd wordt door het veel geciteerde docu-

ment aangaande de twist tussen Gerard David en Ambrosius Benson. In 

dat document noemt Benson zowel Isenbrant als Cornelis als schilders 

die hem tegen betaling “projectiën of patronen", waarmee picturale voor-

beelden bedoeld zijn, hadden geleend.29 Het is niet uit te sluiten dat Cor-

nelis te identificeren is met de zogenaamde Meester van het H. Bloed. 

Diens Verheerlijking van de Maagd eveneens uit de Sint Jakob vertoont 

stilistische overeenkomsten zowel in het schilderwerk als de onderteke-

ning. 30 

 Waarom Cornelis niet meteen, vanaf het allereerste begin het 

schilderij volgens de overeenkomst uitvoerde? Hoewel te vermoeden valt 

dat Cornelis hoopte met een minimale inspanning maximale winst te 

behalen is dat niet met bewijzen te onderbouwen. Het is echter een fraaie 

ironie dat hij uiteindelijk veel meer moet hebben geschilderd dan hij aan-

vankelijk van plan was.

                                                                                                                                         
Cornelis’ werkzaamheid worden behandeld door Parmentier 1937, pp. 87-129 en Wilson 
1983, pp. 476-479.  
27 Voor een bespreking van de verzameling van schilderijen die voor het gemak nog steeds 
het label ‘Isenbrant’ draagt, zie Wilson 1995, pp. 1-17; Borchert in Martens e.a. dl. 1 1998, 
pp. 120-139 en Borchert 2001, pp. 65-76. 
28 Campbell 1998b, pp. 851-852, zie ook Tamis in Martens e.a., dl. 2 1998, p. 85. 
29 Parmentier 1937, pp. 92-93; Campbell 1994, pp. 98-99. 
30 Zie hiervoor, nt. 20. 
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Hoofdstuk V 
 
“Sy hadden daer een maniere dat hun doecken door ver-
scheyden handen mosten”. De werkwijze van de Mechelse 
waterverfschilders gereconstrueerd aan de hand van werk, 
toegeschreven aan de groep Verbeeck als voorbeeld van 
schilderijenmanufactuur1  
 

 

 

Gerard Davids Madonna met de paplepel, waarvan tenminste acht ver-

sies bekend zijn, toegeschreven aan David zelf, zijn werkplaats of navol-

gers (afb. 1) of Jan van Scorels Madonna, waarvan zo’n twintig varianten 

zijn overgeleverd (afb.2) zijn frequent aangehaalde voorbeelden van vroe-

ge serieproductie van schilderijen.2 Zelfs wanneer er nog een stuk of wat 

in de loop der tijd verloren gegane Madonna’s in aanmerking genomen 

worden, blijven dat echter bescheiden aantallen in vergelijking met de 

grote schaal waarop makkelijk verkoopbare ‘verbruikskunst’ gefabriceerd 

werd, meestal onder auspiciën van een kunsthandelaar. Zoals in hoofd-

stuk II werd genoemd is de omvang van de onder deze categorie vallende 

productie van de waterverfschilders die in de tweede helft van de zestien-

de eeuw in Mechelen actief waren, zelfs ingeschat op de verbijsterende 

hoeveelheid van 40.000 schilderijen per jaar.3 Van serieproductie naar 

massaproductie -  sinds de belangstelling van onderzoekers voor de markt 

voor schilderijen en de rol van kunsthandelaren en kopers is gewekt, valt 

niet alleen het eerste maar ook het tweede begrip nogal eens in de kunst-

historische literatuur. 

 In algemene zin wordt er van serieproductie gesproken wanneer 

van een product in één keer meer exemplaren worden gemaakt; het 

maakt dan in principe niet uit of dat er 10, 100 of 100.000 zijn. Omdat 

het product, onderdelen daarvan of het vervaardigingsproces gestandaar-

diseerd zijn – of enige combinatie van beiden – kunnen er bij seriepro-

                                                             
1 Met dank aan Dr. Carola Gries van het Germanisches Nationalmuseum in Neurenberg 
voor de gelegenheid om drie waterverfdoeken uit de collectie van het museum uitvoerig te 
onderzoeken (1997) en Ernst van de Wetering, Rembrandt Duits, Michiel Franken en 
Margriet van Eikema Hommes voor hun raad en kritische commentaar. 
2 Ainsworth 1998, pp. 295-308 en R.K.D. Den Haag, online database images (11 november 
2013) zoekwoorden ‘Gerard David’ en ‘paplepel’; Faries en Helmus 2000, passim en R.K.D. 
Den Haag, online database images (11 november 2013) zoekwoorden ‘Jan van Scorel’ en 
‘Maria’.  
Deceulaer en Diels 2007, pp. 9-11 geven een goed overzicht van de stand van wetenschap 
over de (kunst)historische visie op massa-productie in de kunstambachten (ca. 1450-ca. 
1650). 
3 De Marchi en Van Miegroet 2005.  
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ductie meer producten in dezelfde tijd gemaakt worden. Het resultaat is 

een daling van de kostprijs per stuk. Wanneer het om grote aantallen van 

dat product gaat, wordt er in plaats van serieproductie ook wel van mas-

saproductie gesproken. Om een demonstratie te geven van wat massa-

productie is, wordt doorgaans de eerste toepassing van de lopende band-

productie in de vroege twintigste eeuw aangehaald. Wanneer het om 

schilderijen gaat is manufactuur, de aanduiding voor een industrieel 

bedrijf waarin zo goed als geen, of geen machines worden gebruikt een 

benaming die goed past bij seriematige, snelle en goedkope productie die 

als massaproductie kan worden aangeduid. Met die term is ook de mis-

vatting te vermijden die bij serieproductie van schilderijen al gauw rijst: 

dat de werken in grote aantallen, snel en goedkoop gemaakt per se de-

zelfde voorstelling zouden vertonen. 

 Dat het in grote hoeveelheden maken van goedkope schilderijen 

geen uitzonderlijk verschijnsel was komt naar voren uit de laatdunkende 

commentaren van zeventiende-eeuwse auteurs als Samuel van Hoogstra-

eten. Van Hoogstraeten legt expliciet verband tussen snel werken, de 

mogelijkheid om tijd te winnen en een lagere prijs van het schilderij wan-

neer hij schrijft:  

 

“Noch is'er een andere pest, die de konst zeer naedeelich 

is, dat is, dat sommige een verkorting des tijdts in de 

konst hebben willen zoeken. [...] Zelfs het maeken van 

dozijnwerken, met hulpe van jongens en vrouwen, heeft 

de meesters van de zelve niet alleen in de konst doen te 

rug gaen, maer, door den afslach, die de Schilderyen 

daer door in prijs verkreegen, zoo is hun beoogt voordeel 

ook in wind verdweenen; want hoe zy meerder werx 

konden afschrobben, hoe zy ook genootzaekt waren 

meerder te doen"4  

 

Van Hoogstraetens dozijnwerk is een toepasselijke contemporaine bena-

ming die vaker gebruikt werd om dit type schilderijen aan te duiden. 

“Brabants dozyn-werck" heet het bij het Amsterdamse Sint Lucasgilde. 

Vanaf 1608 klaagden de leden van het gilde meermalen over de import 

van “slechte en goedkope vodden” uit het zuiden die de markt voor de 

autochtone schilders verpestte. En Amsterdam stond daarin niet alleen, 

ook in steden als Leiden, Gouda, Rotterdam en Delft werd op vergelijkba-

re wijze ‘overspoeld’ met goedkope import. Weliswaar werden in de jaren 

                                                             
4 Van Hoogstraeten 1678, pp. 240-241. 
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daarna allerlei verboden ingesteld op de verkoop van schilderijen ge-

maakt buiten de eigen stad, maar de herhaalde uitvaardiging van die ver-

boden veronderstelt nog frequentere overtredingen.5 Aan het eind van de 

zeventiende eeuw relateert Jacob Campo Weyerman het maken van do-

zijnwerken nog steeds aan de Zuidelijke Nederlanden, en speciaal aan 

Antwerpen:  

 

“het schrobben, gelyk als de Antwerpsche schilders dat 

doopen, dat is, om een dozyn en meer stukjes te 

schilderen op een zomersche dag”6 

 

Jongens en vrouwen; Van Hoogstraeten geeft het al aan. Voor het maken 

van dozijnwerken waren veel en goedkope arbeidskrachten nodig. Uiteen-

lopende bronnen getuigen dat de armlastige, weinig succesvolle schilders 

die dit soort werk moesten aanpakken, niet op eigen kracht opereerden 

maar werkten in dienst van een kunsthandelaar. Dat de coopman van 

schilderien Claes van Holland in 1460 in Leuven een proces aanspande 

tegen een schilder die voor hem gewerkt had, demonstreert dat 

het al aan het eind van de vijftiende eeuw een gangbare praktijk was voor 

schilders om te werken voor een kunsthandelaar. Overigens is de grens 

tussen schilder en kunsthandelaar niet altijd scherp te trekken, er zijn 

voldoende schilderijen van commercieel ingestelde schilders die naast 

hun eigen schilderijen bij gelegenheid ook andermans waren verhandel-

den. Zo bestelde Adriaen Isenbrant die één van de voornaamste huurders 

van verkoopruimte in het Brugse schilderspand was, in 1534 meerdere 

kleine schilderijtjes bij zijn eveneens in Brugge woonachtige collega Jan 

van Eekele, ongetwijfeld om op de vrije markt aan de man te brengen. 7 

Uit de inventaris van de in 1608 overleden Antwerpse schilderijenkoop-

man Hans de Morin blijkt dat hij een lijst bijhield van schilderijen die 

zich “bevonden ten huyse van diversche schilders omme te doen copie-

ren”.8 Een grote partij van 100 schilderijen werd in 1625 in Amsterdam 

door de schilder en kunsthandelaar Teunis Claesz verkocht voor zeshon-

derd gulden, "[...] alle by Mr. Franciscus en synen knecht gemaeckt".9 

Van schilders van wie tegenwoordig geen enkel werk meer bekend is, 

                                                             
5 Briels 1976, pp. 108-109; Bok 1994, pp. 93 en 119-120; Sluijter 1999, pp. 117-121. 
6 Weyerman dl. III 1729, p. 37 en ook Weyerman dl. II 1729, p. 400, zie database bronnen, 
nr. 1030; en Weyerman dl. III 1729, p. 227. 
7 Campbell 1976, pp. 196-197; Campbell 1994, p. 96.  
8 Bok en Schwartz 1991, p. 193. 
9 Bredius dl. V 1918, p. 1781. 
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worden in de handelsvoorraden van zeventiende-eeuwse Hollandse 

kunsthandelaren soms tientallen schilderijen vermeld. 10  

 Het type schilderijen die in deze schriftelijke bronnen beschreven 

worden daadwerkelijk terugvinden, valt niet mee. Bij de grote hoeveelhe-

den goedkope doekjes aan te treffen in de inventarissen van de Amster-

damse kunsthandelaren Doeck en Meyering, staan weliswaar de namen 

van de makers maar die namen zijn merendeels onbekend.11 Het weinige 

dat werd overgeleverd over de Antwerpse schilder Michiel Gast sugge-

reert dat hij een schilder van manufactuurwerk zou zijn geweest. In 1538 

sloot Gast in Rome een overeenkomst met ene Laurens van Rotterdam 

om voor hem te werken. In ruil voor kost en inwoning zou Gast een jaar 

lang twee dagen per week schilderijen voor Laurens maken, in diens 

werkplaats, en naar alle waarschijnlijk volgens voorbeelden die Laurens 

hem fourneerde. In de paar zinnen die Van Mander aan Michiel Gast 

wijdt karakteriseert hij hem als schilder van gezichten op het antieke Ro-

me, en meldt dat hij ál zijn schilderijen van zijn merkteken voorzag. Dat 

heeft er toe geleid dat een klein paneeltje met antieke ruïnes en op de 

voorgrond de Emmausgangers, met een moeilijk te ontcijferen mono-

gram en 1577 gedateerd, aan Gast is toegeschreven (afb. 3). De manier 

waarop het schilderijtje is gemaakt; snel, efficiënt, op klein formaat en 

met een voor de open markt geschikt, niet al te specifiek onderwerp lijkt 

te bevestigen dat het hier om een manufactuurproduct gaat. Met niet 

meer dan drie werken, behalve dit worden er twee andere stukken aan 

Gast toegeschreven, blijft het opbouwen van een beeld van zijn vermeen-

de manufactuurproductie vooralsnog buiten bereik. 12  

 De manier waarop schildermanufactuur in de late zeventiende 

eeuw wordt omschreven, als “op de galei”  werken is veelzeggend. 13 Wer-

ken voor een kunsthandelaar stond niet alleen in laag aanzien, het moet 

hard ploeteren voor een lage beloning zijn geweest. Toch moet de regel-

matige afzet aan een kunsthandelaar bepaalde  schilders, onervaren en 

aan het begin van hun loopbaan of minder getalenteerd, meer bestaans-

                                                             
10 Bok en Schwartz 1991, p. 193. 
11 Montias 1988, pp. 246 en 250-253. Angela Jager (UvA) bereidt een proefschrift voor over 
deze goedkope productie in Amsterdam tussen ca. 1640 en 1690. 
12 Van Mander 1604, fol. 205r via 
http://www.dbnl.org/tekst/mand001schi01_01/mand001schi01_01_0185.php?q= (22 
november 2013); Helmus 2010, pp. 78-79; Tamis in Faries, Helmus en Tamis 2011, pp. 115-
118; en R.K.D. Den Haag, online database: images (14 januari 2013), nr. 117833. 
RKD Databases 
13 Over De Fromentiou schrijft Houbraken dl. 2 (1719), pp. 294-295 bijvoorbeeld: “Deze die 
voor henen op de Galey (gelyk men in Italien het schilderen voor de keelbeulen dus gewoon 
is tenoemen) gezeeten,”, waarbij Houbraken eerder in dl. 2 (1719),p. 74 bij keelbeulen uitlegt  
“Konsthandelaars wil ik zegge” en nog denigrerender in dl. 3 (1721), p. 94  
“Konstwinkeliers wil ik zeggen”. Zie ook Balis 1993, p. 107; en Bok 1994, pp. 118-120. 

http://www.dbnl.org/tekst/mand001schi01_01/mand001schi01_01_0185.php?q
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zekerheid hebben geboden dan wanneer ze zelf de markt op moesten met 

hun waren.14 Een specifieke locatie, bijvoorbeeld een werkplaats van de 

kunsthandelaar, lijkt bij het ‘op de galei werken’ niet bedoeld te zijn. 

‘Atelier’ of ‘werkplaats’  is in het verband met manufactuur niet als een 

concrete plaats op te vatten, maar als “samenwerkingsverband dat 

steunde op een soort arbeidsovereenkomst, maar dat niet noodzakelijk 

een plaatsbepaling of een permanentie inhield”.15 Wel zijn er plekken 

waar schilderijenmanufactuur geconcentreerd was, in het Antwerpen van 

de tijd van Rubens tot tenminste het eind van de zeventiende eeuw bij-

voorbeeld rond de Vrijdagmarkt.16  

 

Juist de manufactuur, waar snel en goedkoop gewerkt moet worden, is 

een type bedrijf waar een vergaande arbeidsverdeling te verwachten valt 

in de trant die Karel van Mander beschrijft bij de Mechelse doekschilders, 

en die aan het einde van dit hoofdstuk aan de orde zal komen. Dat dat 

echter lang niet altijd het geval was, zal onder meer met het kleine for-

maat van een groot deel van dit type goedkope productie te maken heb-

ben. De meest uitvoerige kijk op de werkwijze van kunsthandelaren en 

hoe zij  stelselmatig werkverdeling lieten toepassen bij het uitzetten van 

dozijnwerk biedt de omvangrijke bewaard gebleven administratie van de 

zeventiende-eeuwse kunsthandelaren Forchoudt en Musson uit Antwer-

pen.17 Zeker, beide kunsthandelaren verkochten ook schilderijen, ge-

                                                             
14 Montias 1988, p.245; Bok en Schwartz 1991, p. 193. 
15 Deze stelling van Van Der Stock 1993, p. 52 aangaande de Antwerpse retabelindustrie aan 
het eind van de vijftiende – en  begin van de zestiende eeuw, met zijn complexe organisatie 
en steeds wisselende vormen van werkverdeling, mag ook van toepassing worden geacht op 
schilderijenmanufactuur.  
16 Weyerman dl. I 1729, p. 268, database bronnen, nr. 1433; Balis 1993, pp. 105-107. 
17 Respectievelijk Denucé 1931; en Denucé 1949 en Duverger 1969. 
Denucé 1931, pp. 9-20: De ‘stamvader’ van de Antwerpse Forchoudts, Melchior, liet zich 
ruim dertig jaar nadat hij zich in de stad had gevestigd, in 1632 als ebbenhoutwerker bij het 
Sint Lucasgilde inschrijven, in hetzelfde jaar dat zijn zoon Willem als meesterszoon wordt 
vermeld.  Vanaf 1636 werkte Willem in de winkel van zijn vader. Gespecialiseerd in het 
vervaardigen van kostbare ebbenhouten en pallisander, met schildpad, ivoor en goud 
ingelegde en weelderig beschilderde kabinetten, verhandelde Melchior in elk geval vanaf 
1625 ook schilderijen. Handelswaar die de indruk wekt veelal te hebben bestaan uit 
“geïndustrialiseerde kunst”, bij tientallen in opdracht van de kooplieden vervaardigde 
“plisantien”, “veltdoeken” en “veltbattaliën”. Duizenden op perkament geschilderde 
voorstellingen, van heiligen en andere religieuze onderwerpen maar ook minder stichtelijke 
taferelen uit de oudheid, werden door de Forchoudts uitgevoerd naar Wenen. Daar had zich 
een van de zonen van Willem gevestigd, andere familieleden  stichtten ‘filialen’ in Lissabon 
en Cadiz. Na het overlijden van Willem in 1678 zetten zijn weduwe en zoons het bedrijf 
voort, maar allengs verlegden hun activiteiten zich naar andere zaken dan de kunsthandel. 
Zie ook hoofdstuk II, pp. 68-69 nt. 61. 
Denucé 1949, pp. XII-CVIII en Duverger 1969, pp. 8-49: Van Matthijs Musson (1598-1678) 
vermeld Denucé dat hij als assistent in het atelier van Rubens kopieën schilderde die niet 
van het werk van de meester te onderscheiden waren. Nadat Musson in 1621-1622 in het 
schildersgilde was opgenomen, legde hij zich toe op de kunsthandel. Zelf lijkt hij geen 
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maakt in samenwerking door hooggewaardeerde schilders als Rubens of 

Jan Brueghel d.O. Al werden er van die werken meestal nog wel de nodige 

kopieën ‘afgeschrobd’, in deze gevallen ging het om bestaande schilderij-

en die niet op aangeven van de kunsthandelaar gemaakt waren. 18 Derge-

lijke werken noteren hoge bedragen in de boeken van deze kooplieden, 

maar in aantallen afgezet tegen het totale volume aan schilderijen dat 

door de handen van Forchoudt en Musson ging, stelde het weinig voor.   

 Het leeuwendeel van de schilderijen dat de Forchoudts en Mus-

son verhandelden, bestond uit makkelijk verkoopbare verbruikskunst, 

decoratief en op niet al te groot formaat.  Daaronder zijn tientallen tot 

honderden co-producties aan te treffen:  

 

6 stuckens lantschappen van twee varris lanck ende 2/3 

van eenen varris hooch, gemeyne lyst, kosten van 

lantschappen samen ... g. 49.stofferen elck stuck 2 g. ... 

g. 12;  

 

of  

 

6 Schildery lantschappen van Peeter de Wit, gestoffert 

van Willemsen ende van van Eeck, kosten 14 gul 5 stuy.19  

 

 Wat zonder meer duidelijk wordt uit de administratie van For-

choudt en Musson, is dat het de kunsthandelaar was die de onderlinge 

contacten en werkverdeling regelde.  Dat komt nog het best naar voren 

wanneer er een langere periode verstreek voordat het werk van de ene 

schilder voltooid werd door de andere; of wanneer een schilderij of een 

partij schilderijen niet aan de gewenste standaard voldeed.  Een serie 

bloemguirlandes, door Musson in 1652 besteld bij Snellinck, liet hij pas 

drie jaar later door De Baeillieur stofferen.20 Willemsen, waarschijnlijk 

Abraham Willemsen, een schilder waarop zowel Forchoudt als Musson 

regelmatig een beroep deden voor stoffages, werd ook ingezet om stukken 

                                                                                                                                         
schilderijen te hebben vervaardigd, via een netwerk aan contacten, familie en collega-
schilders, verkocht hij schilderijen en andere kunstvoorwerpen, meubels, glas- en 
kristalwerk over heel Europa. Voor belangrijke verzamelaars als aartshertog Leopold Wil-
helm in Wenen zocht hij naar topstukken van gerenommeerde meesters, maar Musson 
exporteerde ook grote aantallen anonieme schilderijen naar bijvoorbeeld Spanje. 
18 Forchoudt, zie database bronnen, bijvoorbeeld nrs.  164, 165, 214, 219, 225, 231, 235, 237, 
241, 243, 244, 246, 247, 249, 251, 252, 254-256, 260, 262, 266, 268, 269, 274, 276, 278, 
280, 296, 308, 440; en Musson, zie database bronnen, bijvoorbeeld nrs. 1142-1144, 1269, 
1283, 1298, 1299 en 1337. 
19 Database bronnen, respectievelijk nrs. 191 en 1320. 
20 Database bronnen, nr. 1275. 
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bij te werken.21 In 1699 schrijft Marcus Forchoudt uit Wenen aan zijn 

broer in Antwerpen dat de vier langwerpige schilderijtjes van Brueghel en 

Momper te “rouw” zijn om als kabinetstukken te kunnen dienen, en hij 

zal ze daarom door ene Veijstenberger, misschien een plaatselijke, Oos-

tenrijkse schilder, laten bijwerken.22 Hoewel in elk geval Musson er een 

eigen werkplaats op nahield, er is sprake van een knecht, deden de schil-

ders die voor hem werkten dat in hun eigen atelier: betalingen gaan her-

haaldelijk vergezeld van het adres van de betreffende schilder.23  

 In de administratie van de firma's Musson en Forchoudt worden 

de landschappen, bloemenkransen en wat dies meer zij van schilderijen 

apart van de stoffage vermeld, soms met de bijbehorende namen, soms 

zonder. Zeker is een werkverdeling in dat laatste geval niet, maar het valt 

wel te vermoeden. Onder toeziend oog van de kunsthandelaar kwamen zo 

tientallen, zo niet honderden co-producties tot stand.24 De ‘passe-partout 

thematiek’ van die schilderijen bestond in meerderheid uit landschappen 

met profane of religieuze stoffage. Hoe uitwisselbaar die voorstellingen 

waren blijkt uit de boekhouding, zowel die van de Forchoudts als van 

Musson. Want soms ontbreekt zelfs de meest summiere onderwerpsaan-

duiding, en wordt alleen de maat van de drager aangegeven:  “6 quaert” 

of “klayn doeken vaen eenen halven voet grot ende twee voeten wel van 

dry voeten”.25  

 Duur zijn de stukken beslist niet. Een zestal doeken met land-

schappen geschilderd door een zekere Van de Put,  en gestoffeerd door 

Abraham Willemsen kostten Musson nog geen 15 gulden per stuk, terwijl 

de bloemkransen van een schilder die met zijn bijnaam ‘dikke’ Philips 

wordt aangeduid, en gestoffeerd door een schilder die afwisselend met 

Van Neck of Van Eck wordt aangeduid, op minder dan vier gulden per 

stuk uitkomen.26 Musson betaalde bij elkaar 14 gulden voor een Verzoe-

king van Antonius, met een landschap van Hendrick de Pooter, en gestof-

feerd door Mussons zwager Cornelis de Bailleur, en voor vierentwintig 

                                                             
21 Database bronnen, nr. 791, zie ook nr. 134. 
22 Database bronnen, nr. 262. 
23 Denucé 1949, p. 121. 
24 Alleen die vermeldingen uit de database met bronnen waar 'stoffage' of een variant 
daarvan expliciet vermeld wordt, voor Forchoudt: database bronnen, nrs. 178, 191, 215, 232, 
248, 272, 282, 290-292, 294, 297, 299, 301, 303-306, 309 en 311; voor Musson: database 
bronnen, nrs. 69, 71-72, 81, 84, 130, 133, 136, 162, 172-177, 181, 184-185, 197, 1261, 1266, 
1272, 1275-1276, 1280-1282, 1285, 1287, 1290-1296, 1300, 1302, 1306-1311, 1313-1322, 
1324-1325, 1330-1331 en 1333-1336. 
25 Bijvoorbeeld database bronnen, nrs. 208 en 1335. 
26 Database bronnen, respectievelijk nrs. 1261, 172 en 178. Duverger 1969, pp. 50-51 en 56 
meent dat Dikke Philips de schilder Filips de Marlier zou kunnen zijn, Van de Put is 
Mattheus van de Put. Van Eck of Van Neck waar zowel de Forchoudts als Musson 
herhaaldelijk werk aan uitbesteedden, is mogelijk Jan van Hecke I, zie R.K.D. online data-
base: artists (27 mei 2011).  
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landschappen door een zekere De Bruyn twee gulden en twee stuivers het 

stuk, twaalf daarvan met stoffage van Abraham Willemsen voor 20 stui-

vers, terwijl die van de schilder met de uitheems aandoende naam Angilo 

voor de andere helft nog twee stuivers voordeliger uitpakte.27 Schilder-

werk voor ‘cantoren’ (kunstkastjes of -kasten) was nog goedkoper: Van de 

Laene, misschien Christiaan van der Lamen?, kreeg 5 gulden en 10 stui-

vers voor de landschappen, en De Leen 5 gulden voor het stofferen van 

één zo’n kast.28  

 Derderangs, zo zijn de meeste van de schilders waar de For-

choudts en Musson vaak mee werkten te typeren. Hun namen zijn nauwe-

lijks of niet meer bekend. Over de figuurschilder en kunsthandelaar Balt-

hasar van de Cortbemde zijn nog wel enkele gegevens voorhanden en 

misschien is de Wielenhout of Willenhout een verhaspeling van de naam 

van de marineschilder Hendrik van Minderhout, die in de bronnen vaker 

als stoffageschilder voorkomt, en van wie een enkele stoffage is terug te 

vinden.29 Maar Reynders of Peter Thomas zijn namen die nauwelijks 

thuis te brengen zijn.30 Van de schilders die zowel als landschap- als stof-

fageschilder werden ingezet zijn de namen van Lucas Smout I en Alexan-

der Casteels nog terug te vinden, maar Gaspar de Wit?31 Afgezet tegen de 

hoeveelheid schilderijen die gemaakt moet zijn, is het aantal co-

producties dat is overgeleverd en die toegeschreven worden aan één of 

meer schilders die door de firma Forchoudt en Musson van werk werden 

voorzien zeer gering. Van de namen uit de boekhouding die niet al te zeer 

verbasterd zijn om te identificeren, zijn er meestal niet meer dan enkele 

samenwerkingen overgeleverd. Zelfs aan één van de meest ingezette 

schilders bij zowel Forchoudt als Musson, Van Eck of Van Neck en mis-

schien ook nog de Van Eyck uit de boeken van Forchoudt, is, wanneer hij 

daadwerkelijk met Jan van den Hecke I te identificeren is, maar één stof-

fage toegeschreven, die van een kerkinterieur gemonogrammeerd door 

Pieter Neeffs II.32 Alleen van sommige landschapschilders zoals Lucas 

                                                             
27 Database bronnen, nrs. 1267 en 1290; bij Duverger 1969, pp. 52-56 zijn wat biografische 
gegevens ontleend aan de Antwerpse archieven vermeld, maar de auteur geeft aan dat er 
geen onderscheid te maken valt tussen de verschillende 'De Bruyns' en 'Willemsens' of 
'Willems'.  
28 Database bronnen, nr. 1277, zie ook nrs. 1272 en 1278. 
29 Respectievelijk database bronnen, nrs. 70, 1152, 1270, 1280 en 1332; en Duverger 1969, 
p. 56 (Cortbemde); en database bronnen, nrs. 1274, 1302 en 1308 (Willenhout); andere 
bronnen, nrs. 94, 97 en 1016-1017; en database schilderijen, nr. 183. 
30 Database bronnen, nr. 1302 en Duverger 1969, pp. 50 en 56. 
31 Database bronnen, nrs. 1288-1289, 1302, 1304, 1306-1307 (Smout), 203, 208, 215 
(Casteels), 1300, 1328 en 1332 (De Wit); Duverger 1969, pp. 51-52 en 56. Ik ken één 
schilderij waarvan de stoffage aan een Petrus, niet Alexander, Casteels wordt toegeschreven, 
zie database schilderijen, nr. 1286. 
32 Database schilderijen, nr. 1279. 
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van Uden, Jacques d’Arthois en Adriaen Fransz. Boudewijns, waarvan de 

eerste frequent, de andere twee een enkele keer in de administratie van de 

firma Forchoudt voorkomen, is meer overgeleverd: enkele tientallen 

landschappen waarvan de stoffage aan een andere hand wordt toege-

schreven.33  

 Dat zijn vooralsnog uitzonderingen. Dat er van de grote hoeveel-

heid co-producties die gemaakt moeten zijn relatief weinig bewaard is 

gebleven hoeft geen verbazing te wekken. De kans dat dozijnwerk de eeu-

wen overleeft is vele malen kleiner dan dat schilderijen van hoge kwaliteit 

dat doen. Dat ligt niet alleen aan de veel betere grondstoffen waarvan je 

mag veronderstellen dat ze voor die tweede categorie werden gebruikt. De 

geringe waarde en het verbruikskarakter van het werk verklaart waarom 

het nauwelijks de moeite werd geacht om ze zorgvuldig te bewaren. En 

last but not least zou het wel eens zo kunnen zijn dat de indruk dat er zo 

weinig van dit soort derderangs schilderijen bewaard zijn veel sterker is 

omdat de interesse ervoor zoveel geringer is dan voor de belangrijke 

schilderijen.34 

 

Traceren van schilderijen waarvan gedocumenteerd is dat ze in manufac-

tuur, én door meer handen gemaakt werden valt dan ook niet mee. De 

opvallende, en opvallend uitvoerige beschrijving die Karel van Mander 

geeft in de biografie van zijn leermeester Pieter Vlerick  die al in hoofd-

stuk I werd genoemd, biedt de beste gelegenheid. Al lijkt dat op het eerste 

gezicht een anachronisme, in hetgeen Van Mander beschrijft laten zich de 

kenmerken van een hedendaagse lopende band-productie herkennen. In 

de werkwijze van de zogenaamde doek- of waterverfschilders die in de 

zestiende eeuw in Mechelen actief waren, voerden verschillende mede-

werkers een duidelijk afgebakend onderdeel van één en hetzelfde product 

uit. In economisch jargon heet het dan dat het werkproces gestandaardi-

seerd is, oftewel: de inhoud van het werk dat iedere medewerker op zijn 

beurt dient uit te voeren is gespecificeerd, of geprogrammeerd.35 Zoals 

hiervoor gezegd, van de producten van de Mechelse doekschilders moeten 

er ooit enorm veel van in de omloop zijn geweest. De kroniekschrijver 

                                                             
33 Database schilderijen, respectievelijk Van Uden nrs. 169, 193, 202, 477, 546, 856, 1043, 
1069, 1076, 1131, 1160-1161,1293-1299; d’Arthois nrs. 49, 66, 548, 577, 1268-1274, 1281; en 
Boudewijns nrs. 140-141, 150-151, 555-558, 561-565, 575-576, 999, 1283-1285 en 1287-1292. 
34 Zie ook: Van der Stighelen 1989, p. 314; Bok en Schwartz 1991, p. 193.   
Uit de grote aantallen onvoltooide schilderijen, bijvoorbeeld portretten en religieuze scènes 
bestemd voor de vrije markt in Italiaanse kunstenaarsinventarissen uit de zestiende – en 
zeventiende eeuw concludeert Bauer 1987, pp. 93-107 dat veel van de schilderijen die nu in 
de literatuur aangevoerd worden als olieverfschetsen in feite onvoltooide seriewerken zijn, 
afgebroken in een eerste stadium van doodverf.  
35 Mintzberg 1997 (1983) pp. 1-7; m.n. 6. 
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Marcus van Vaernewijck vermeldt dan ook dat er rond 1560 zo’n hon-

derdvijftig meesters in het Mechelse schildersgilde waren ingeschreven, 

en voegt daar aan toe dat er evenveel gezellen rondliepen.36 Van Mander 

herhaalt dat aantal, volgens hem waren er in Mechelen wel 150 schil-

ders’winkels’. Gezien de context van zijn opmerking lijkt hij dat getal uit-

sluitend te betrekken op doekschilders.37 Het aantal van 150 meesters met 

een eigen werkplaats komt uit de bewaard gebleven gilde-archieven van 

Mechelen naar voren als niet ver bezijden de waarheid, al waren die hon-

derdvijftig niet alleen meester-schilders – een onderscheid tussen diege-

nen die met water- en olieverf werkten werd niet gemaakt – maar ook 

beeldsnijders.38  

 In inventarissen van kooplieden zoals dat van de Antwerpse han-

delaar Pauwels van der Borcht, opgemaakt op 14 februari 1600, staan 

dergelijke waterverfdoeken, waarbij overigens geen plaats van herkomst 

vermeld wordt, doorgaans voor een geringe waarde te boek.39 De kisten 

met goedkope stukken die Jan Brueghel I en II samen met de handelaar 

Goetkint naar Spanje en van daar uit naar de Nieuwe Wereld verscheep-

ten, bevatten ook veelal rollen waterverfdoeken.40 

  Wat verspreide bronnen geven aanwijzingen hoe Mechelse 

kunsthandelaren schilderwerk verdeelden, al is er niet veel bekend aan-

gaande de relatie tussen deze handelaren en eventuele productie van wa-

terverfdoeken. De schilder en kunsthandelaar Claudio Dorizi, rond het 

midden van de zestiende eeuw actief, lijkt een prominente plaats te heb-

                                                             
36 Van Vaernewijck 1568 dl. 1 p. 186 via 
http://www.dbnl.org/tekst/vaer003vand01_01/vaer003vand01_01_0033.php  (15 januari 
2014): ‘Een beeltsnijder van Mechelen (die daer vele zijn ende ooc schilders; want men 
maect daer veel Jhesusen schoone ghestoffert, die in vele landen vercocht werden; want 
men zecht dat daer wel zijn hondert en L [hoofdletter L voor 50, DT] schilders, die wijnckel 
stellen, ende zoo veel cnapen)’[…].  
37 Van Mander 1604, 260r via 
http://www.dbnl.org/tekst/mand001schi01_01/mand001schi01_01_0243.php?q=  (14 
januari 2014):’ Ghelijck als voorhenen verhaelt is, dat Pieter Vlerick ter uytnementheyt in 
onse Const is opghesteghen, in een Stadt daer veel slechte Doeck-schilders hun wesen 
hadden: Soo is insghelijcx onder sulcken geselschap oock te Mecchelen, daer meer als 150. 
sulcke Winckelen waren,[…]. 
38 Monballieu 1971, pp. 71-82. Overigens werden er niet uitsluitend goedkoop dozijnwerk in 
waterverf uitgevoerd, er zijn Tüchlein bewaard die worden toegeschreven aan Dirck Bouts, 
Pieter Brueghel d.O., Albrecht Dürer, Hugo van der Goes, Quinten Massys, Jacob Cornelisz. 
van Oostsanen en Lucas van Leyden. Dat de techniek "very rare, a small diversion" zou 
zijn, zoals Bomford, Roy en Smith 1986, p. 43 stellen is inmiddels achterhaald. 
39 Duverger 1984, dl. 1 1984, pp. 3-5. 
40 Denucé 1934, pp. 8-10; zie bijvoorbeeld p. 68. 
"2 rollen waterverf doecken van Mauris Moreels 31 doecken, te weeten 22 Hermyten a g. 
2.4 ende 9 Jachten a g. 2.3 tsaemen - L 11.5.10" [...] "1 rolle ditto [waterverfdoeken] van 
Jan de Helt 11 doecken, te weeten 6 Heremyten, 3 Evangeli ende twee Plaisantien a g. 2 het 
stuck compt - L 3.13.4"; en p. 80 "Sal oock senden partye waterverf doecken, soo Santen, 
Plaisantien en de Jachten [...]". 

http://www.dbnl.org/tekst/mand001schi01_01/mand001schi01_01_0243.php?q
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ben ingenomen in het Mechelse schildersmilieu. In een proces gevoerd 

tussen 1608 en 1611 wordt gerefereerd aan Dorizi’s schilderswinkel ‘wae-

rby de principaelste meesters hebben gewerckt als den ouden vermaer-

den Breugel’.41 Uit de processtukken komt naar voren dat Dorizi in 1550 

de opdracht had aangenomen voor een altaarstuk voor het gilde van de 

handschoenenmakers, het eigenlijke schilderswerk had hij vervolgens 

uitbesteed. Een deel van het werk was door Pieter Brueghel uitgevoerd bij 

Dorizi “tsynen huys” en de binnenzijde was geschilderd door Pieter Bal-

tens “op den selven winckel”.42 Hoezeer kunsthandelaren de schilderijen-

productie domineerden, blijkt uit de zaak die het Mechelse Lucasgilde in 

1562 aan het stadsbestuur voorlegde. De schilders beklaagden zich dat de 

handel bekwame gezellen wegkocht, om ze een eigen werkplaats te laten 

opzetten.43 De handelaar zal het gildegeld voor zo'n nieuw geïnstalleerde 

meester niet hebben voorgeschoten uit altruïstische motieven, de schilder 

zal vervolgens beslist in het belang van de handelaar zijn gaan werken. 

Krap honderd jaar later was er nog niet veel veranderd, wanneer we de 

twaalf schildersgezellen, "dousijnwercker[s]", die in 1646 een rechtszaak 

tegen de macht van de schilderijenkooplui werd aangespannen mogen 

geloven.44 

 Om terug te keren naar Van Manders relaas over zijn leermeester 

Pieter Vlerick: op twaalf of veertienjarige leeftijd raakte Vlerick nadat hij 

bij zíjn leermeester was weggelopen verzeild in Mechelen. Daar werd de 

jongen door een Mechelse waterverfschilder in dienst genomen. In diens 

atelier werd gewerkt volgens wat je een lopende band-principe zou kun-

nen noemen. Verschillende medewerkers voerden ieder achtereenvolgens 

een eigen onderdeel uit van het onder handen zijnde schilderij: gezichten, 

kleren, landschappen, enz. Als jongste bediende mocht Pieter in de werk-

plaats van zijn nieuwe meester de compartimenten bestemd voor de op-

schriften op de doeken schilderen:  

 

"Dus is den armen jonghen [= Pieter Vlerick] / die noch 

maer ontrent twaelf oft veerthien Jaer oudt en was / 

eyndlingh gecomen by Mecchel / en was Sondagh oft 

                                                             
41 Monballieu 1964, pp. 92-100. 
42Hoewel Dorizi een schilder en kunsthandelaar van enig belang moet zijn geweest, zijn er 
geen verdere gegevens over hem te vinden. In de R.K.D. online databases, artists 
http://www.rkd.nl/nl/explore/artists/record?filters[periode]=1543||1636&query=dor%3F
%3F%3F&facets[periode][start]=1543&facets[periode][end]=1637&facets[periode][gap]=14
&start=9 (15 januari 2014)wordt een Fransman Charles Dorigny (Dorgny, Dorny) vermeld, 
die tussen 1533 en 1548 aan de zijde van Primaticcio in het Louvre en Fontainebleau werkte, 
die in 1551 in Parijs overleden zou zijn. Mogelijk gaat het om een familielid. 
43 Peeters m.m.v. Martens 2007, p. 44. 
44 Peeters 2007, pp. xvi en xxiv. 

http://www.rkd.nl/nl/explore/artists/record?filters%5bperiode%5d=1543||1636&query=dor%3F%3F%3F&facets%5bperiode%5d%5bstart%5d=1543&facets%5bperiode%5d%5bend%5d=1637&facets%5bperiode%5d%5bgap%5d=14&start=9
http://www.rkd.nl/nl/explore/artists/record?filters%5bperiode%5d=1543||1636&query=dor%3F%3F%3F&facets%5bperiode%5d%5bstart%5d=1543&facets%5bperiode%5d%5bend%5d=1637&facets%5bperiode%5d%5bgap%5d=14&start=9
http://www.rkd.nl/nl/explore/artists/record?filters%5bperiode%5d=1543||1636&query=dor%3F%3F%3F&facets%5bperiode%5d%5bstart%5d=1543&facets%5bperiode%5d%5bend%5d=1637&facets%5bperiode%5d%5bgap%5d=14&start=9
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heyligh dagh / dat t'volck buyten der Stadt quam 

wandelen / daer sat Pieter op den wegh en rustede: en 

ghelijck de Jeught uyt vrienden en kennis wesende / en 

geen heencomen wetende licht bedroeft is / sat vast en 

weende / des eenighe voorbyganghers vraeghden 

waerom hy weende / en of hy geen ambacht kon / en 

derghelijcke. Pieter seyde / hy was een Schilder: en ge-

lijck te Mecchel altijt oock veel Water-verwers zijn / 

werdt van eenighe van desen mede ghenomen. Sy 

hadden daer een maniere dat hun doecken door ver-

scheyden handen mosten / d'een maeckte tronien / en 

handen / d'ander de cleeren / oft Landtschap / so werdt 

Pieter ghestelt te maken compartimenten / daer dan 

schrift in quam / waer in / en in ander hy hem soo wel 

droegh / dat ander Schilders Pieter sochten van den 

Meester t'ontrecken / en begonden om Pieter te kijven / 

en twist te hebben."45 

 

Helaas zijn er geen schilderijen overgeleverd, die direct met deze passage 

in verband te brengen zijn, en waaraan de werkwijze valt na te gaan.  Tot 

nog toe kon geen enkel werk aan Pieter Vlerick worden toegeschreven.46 

De naam van Vlericks Mechelse leermeester wordt door Van Mander in 

deze passage niet gegeven. Om toch een verband te kunnen leggen tussen 

het uiterlijk van de stukken en de manier van werken die Van Mander 

beschrijft, zijn op z'n minst een paar aan elkaar verwante doekschilderin-

gen nodig, waarvan het aannemelijk is dat ze op vergelijkbare wijze zijn 

gemaakt.  

 Het vergt enige moeite om een alternatief  te vinden. Er zijn maar 

weinig Tüchlein, met waterverf beschilderde doeken die aanvankelijk als 

een betaalbare vervanging voor de veel duurdere wandtapijten gemaakt 

werden, bewaard gebleven.47 Ook zonder arbeidsverdeling moet water-

verfschilderen op doek een goedkope productietechniek zijn geweest. De 

grondstoffen zijn minder en goedkoper, en de verwerking – minder lagen 

en kortere droogtijden - ervan gaat sneller. Bij de techniek die de water-

                                                             
45 Miedema dl. I 1994, fol. 249r-253v (de geciteerde passage fol. 250r) pp. 254-273; en dl. 
IV 1997, pp. 111-112. 
46 De voorzichtige toeschrijving van een groep tekeningen uit het Stedelijk Prentenkabinet  
Antwerpen aan Pieter Vlerick door Meijer, in: Dacos e.a. 1995, pp. 392-395 wordt door de 
auteur in dezelfde tekst al snel verworpen ten gunste van Lucas de Heere. 
47 Van de 60 overgeleverde waterverfdoeken die Vandenbroeck 1982 inventariseert, kunnen 
er tien mogelijk in de zestiende eeuw gedateerd worden: p. 31 nr. 1; p. 32 nr. 2; p. 34 nr. 6; p. 
35 nrs. 8-9; p. 38 nrs. 14-15; pp. 38-39 nrs. 17-18; en p. 40 nr. 20. 
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verfschilders van Mechelen beoefenden werd met waterverf op een 

meestal fijnmazig doek, eventueel geprepareerd met een lijmlaag, ge-

schilderd. Daarna werd de voorstelling op het doek geschetst of gecal-

queerd en vervolgens met waterverf geschilderd, waarbij het bindmiddel 

werd aangelengd met ei, olie of lijm. In een vochtig klimaat maken die 

materialen tüchlein op zichzelf al een zeer vergankelijk type schilderij.48 

 Hoewel Van Mander eerder, in het leven van Frans Minnebroer, 

en meer oude schilders van Mechelen een tiental schilders opsomt, iden-

tificeert hij ook daar Vlericks meester jammer genoeg niet.49 Bij drie van 

deze Mechelse schilders vermeldt Van Mander specifiek dat zij zich op de 

techniek van het waterverfschilderen toelegden. Van de door hem ge-

noemde Gregorius Beerincx (I), Cornelis Ingelrams en Frans Verbeeck 

worden tegenwoordig alleen aan de naam van die laatste een aantal nog 

bestaande doekschilderingen verbonden. Deze werken worden tussen 

1540 en 1580 gedateerd, terwijl Vlericks werkzaamheden in Mechelen 

tussen 1550 en 1555 moeten hebben plaatsgevonden. 50  Aan Frans - of 

beter nog: de groep Verbeeck - zijn drieëntwintig schilderijen, waaronder 

tenminste zestien tüchlein, en zestien tekeningen toegeschreven. Dat 

‘oeuvre’ biedt de enige mogelijkheid de eigenschappen van de door Van 

Mander beschreven lopende band-productie te toetsen aan schilderijen.51 

                                                             
48 Eventueel, om de overtollige vloeistof op te nemen werd het doek tijdens het schilderen 
van een wollen ondergrond voorzien. Bosshard 1982, pp. 31-42 en Wolfthal 1989,  pp.  23-
29 wijzen op de vergankelijkheid van Tüchlein. Roy 1988, p. 36 voegt daar aan toe dat de 
weinige doeken die bewaard werden, vaak sterk beschadigd of zelfs vrijwel geruïneerd zijn 
omdat de van origine matte verflaag veel later bedekt werd met een glimmende vernis.  
49 Miedema dl. I 1994, fol. 228r-228v pp. 170-173. 
50 Raupp 1986, p. 268. 
51 Uit archivalia blijkt dat gedurende de zestiende - en vroege zeventiende eeuw 
verscheidene schilders met de familienaam Verbeeck in Mechelen actief waren. Op basis van 
de archiefbescheiden zijn de verschillende persoonlijkheden niet scherp van elkaar te 
scheiden. De voornamen Frans, Jan en Hans komen bij meerdere schilders voor, en het is 
goed mogelijk dat meerdere leden van de familie binnen één atelier werkten. Daarnaast 
lieten verschillende van deze Verbeecks leerlingen en ateliermedewerkers registreren.  
Of er meerdere meesters onder de naam Frans Verbeeck vlak na of zelfs gelijktijdig werk-
zaam waren, is niet meer vast te stellen. In elk geval komen twee van de Fransen voor identi-
ficatie met de Frans Verbeeck die Van Mander noemt in aanmerking: één schilder die in 
1531 de meestertitel verwief en één in 1553. Miedema dl. III 1996, pp. 178-179 acht de Frans 
Verbeeck die in 1531 meester werd en in 1570 overleed de meest waarschijnlijke kandidaat. 
Voor een overzicht van de gegevens die af te leiden zijn uit het archiefmateriaal, zie Van 
Bastelaer en Hulin de Loo 1907, pp. 384-387; Faggin 1969, pp. 53-65 en Renger in 
Anzelewsky e.a 1975, pp. 174-176; en Vandenbroeck 1981, pp. 31-60. Bij die laatste is ook 
een overzicht te vinden van de op dat moment aan de groep Verbeeck toegeschreven 
schilderijen en tekeningen. In aanvulling op de zeventien schilderijen bij Vandenbroeck, zijn 
er in de database van het R.K.D. Den Haag, online database images (13 november 2013), 
nrs. 41558, 51807, 74691, 53123, 68514 en 229077 nog een zes stukken aan Frans Verbeeck 
toegeschreven.  Bij de afbeelding in Koldeweij, Vandenbroeck en Vermet 2001, p. 131 afb. 
105 verschillen alleen de aangegeven maten van het doek met die van Vandenbroecks 1981 
nr. 11, pp. 52-53 fig. 13, dus één van de twee zal op een vergissing berusten.  
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Daarmee is niet gezegd dat de leermeester van Pieter Vlerick en Frans 

Verbeeck één en dezelfde zijn, enkel dat hun werkwijze dat waarschijnlijk 

tot op grote hoogte wel was. Alleen al de wijze van opleiden van schilders 

in deze periode, via directe overdracht in de werkplaats, zal ervoor heb-

ben gezorgd dat binnen een beperkte periode en regio de werkwijzen van 

verschillende meesters grote overeenkomsten vertoonden.52 Uitgaande 

van het idee dat die van de Mechelse waterverfschilders rond het midden 

van de zestiende eeuw sterk op elkaar leken, is het de moeite waard om te 

proberen eventuele kenmerken van een lopende band-productie terug te 

vinden in deze groep schilderijen. Mogelijk zijn sporen van de 'lopende 

band' waar Pieter Vlerick aan werkte afleesbaar aan de voltooide schil-

derijen. 

 

De schilderijen en tekeningen toegeschreven aan de groep Verbeeck wor-

den voornamelijk bijeengehouden door de overeenkomsten in themakeu-

ze en bijbehorende motieven. Kern van de verzameling vormen twee i 

verbeec - Jan Verbeeck - gesigneerde en respectievelijk 1548 en 1560 

gedateerde pentekeningen, uitgevoerd in een stijl die voornamelijk opvalt 

door de krassende arceringen: De Smidse en een Groteske dans (afb. 4).53  

Onafhankelijk van deze tekeningen werden op basis van Van Manders 

opmerking over Frans Verbeeck "van hem ist dat men siet die drollige 

Boeren bruyloften / en derghelijcke bootsen" - overigens een bepaald niet 

zo heel nauwkeurige omschrijving dat er niet ook een heleboel andere 

schilderijen onder begrepen kunnen worden -  een vijftal waterverfdoe-

ken met  Boerenbruiloft aan hem toegeschreven (afb. 5-7). 54  Overeen-

komsten tussen het nerveuze karakter van de gesigneerde tekeningen en 

de stijl van deze Boerenbruiloften laten zich niet vaststellen. Wel duide-

lijk vergelijkbaar zijn de figuurtypen en de keuze van motieven, en die 

vormen het uitgangspunt voor alle verdere toeschrijvingen aan de groep 

Verbeeck. Verschillen van kwaliteit en uitvoering tussen de werken on-

derling maken het aannemelijk dat meer dan één schilder verantwoorde-

lijk voor de groep moet zijn geweest. Zonder verdere aanknopingspunten 

lijkt het onmogelijk om deze werken aan individuele schilders die onder 

de groep begrepen worden toe te delen. Waarschijnlijk zijn de schilderijen 

afkomstig uit een familiewerkplaats of van een aantal werkplaatsen waar-

van de leden in nauw contact met elkaar stonden, en eventueel wisselende 

samenwerkingsverbanden aangingen. 55 

                                                             
52 Zie hoofdstuk II, pp. 57-58. 
53 Vandenbroeck 1981, p. 37 nrs. 7 en 9. 
54 Vandenbroeck 1981, pp. 41-44, nrs. 1-3; p. 51 nrs. 8-10 
55 Vandenbroeck 1981, pp. 31-60. 
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 Om na te gaan of de schilderijen die aan de groep Verbeeck wor-

den toegeschreven gemaakt kunnen zijn volgens de werkwijze die Van 

Mander voor de Mechelse doekschilders beschrijft, zijn er twee vragen die 

in beschouwing genomen moeten worden. In de eerste plaats: zijn er bin-

nen de schilderijen meerdere handen te onderscheiden? Ten tweede is er 

de vraag of er gebruik is gemaakt van standaardelementen bij het samen-

stellen van het product, zoals bij een lopende band-productie te verwach-

ten is. In de Madonna-series van Gerard David of Jan van Scorel vormen 

de compositie, of onderdelen daarvan, de standaardelementen en die 

blijken in de ‘afgeleide’ schilderijen in de ondertekening herhaaldelijk 

met mechanische middelen als een pons of een doorgegriffelde tekening 

te zijn overgebracht.  Mogelijk zijn er in de schilderijen, toegeschreven 

aan de groep Verbeeck, eveneens bij herhaling dezelfde motieven, figuren 

of andere 'decorstukken' gebruikt?  

 Van de zeventien schilderijen die aan de groep Verbeeck worden 

toegeschreven zijn er maar twee die compartimenten bevatten "daer dan 

schrift in quam", zoals Vlerick zijn aandeel aan de productie van zijn on-

bekende meester aan Van Mander omschreef. Deze bevinden zich, samen 

met nog een derde waterverfdoek in het Germanisches Nationalmuseum 

in Neurenberg (afb. 5 en 6 met tekstcompartimenten, afb. 7).56 Hoewel de 

schilderijen, een Schertstoernooi en twee Boerenbruiloften, vrijwel het-

zelfde formaat hebben van ca. 110 x 150 cm., zullen ze niet alle drie tot 

dezelfde serie hebben behoord. Zowel het ontbreken van een opschrift op 

het derde schilderij als de verdubbeling van thema maken dat duidelijk.  

 Als uitgangspunt om de werkwijze van Pieter Vlerick en zijn col-

lega’s te beproeven biedt dit kleine groepje de beste gelegenheid.57 De 

                                                             
56 Löcher en Gries 1997,  pp. 587-591. Dat tekstvakken maar ook geschilderde omlijstingen 
gebruikelijk waren blijkt uit de inventarisatie van bewaard gebleven waterverfdoeken 
uitgevoerd door Vandenbroeck 1982, pp. 36-49. Tien van de zestig doeken zijn van een 
tekst, en/of een geschilderde omlijsting voorzien: nr. 14, pp. 36-38; nr. 18, p. 39; nrs. 20-21, 
p. 40; nrs. 33-34, p. 46; nrs. 37-39, p. 47; en nr. 42, pp. 48-49. In de passage uit Van 
Manders Schilderboeck is evident dat met compartiment een tekstvak bedoeld wordt, maar 
het kan ook gebruikt worden om de lijst van een schilderij aan te duiden, zie Vandenbroeck 
1982. 
57 Germanisches Nationalmuseum, inventarisnummers GM 585-587. De opschriften op GM 
586 en GM 587 luiden respectievelijk: "Deze mommerije is willecomme op dese feeste / 
Daer so menighen vuylen verrompelden boer is / De bruys is een leelikcke vuyl lossche 
beeste / ...den (bruyghom eenen grooten fraeyen boer is.)" en "[onleesbaar] / den blauwen 
lippen wort daer ghesteken om verre / van bouwen zuermuyl die sonder sneu(v)en / hem 
recht gheraeckt heeft net op sijn sterre / die voort ghedrooghen wort van lijske(n) quraey 
kerre." — "Compt alle snottlue (snottolven) van buyten en binne(n) / helpt doch dees feeste 
van ons bruyt vercieren / die meest bullens af steeckt sal thoochste winnen / d(i)us hebt v 
(u) cloeckelijck vrempt van man (ieren) / en schaempt u niet leelyck te... [onleesbaar]". 
In 1997 kreeg ik de gelegenheid om de drie doeken uitvoerig te bestuderen in het depot van 
het Germanisches Nationalmuseum, waarvoor ik C. Gries, de toenmalige assistent-
conservator van het museum, zeer erkentelijk ben. Daarbij heb ik inzage gekregen in een 
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staat waarin de schilderijen verkeren bemoeilijkt het onderscheiden van 

handen en het onderzoek naar de gevolgde werkwijze echter aanzienlijk. 

De doeken met de tekstcompartimenten zijn in het verleden van een ver-

nis voorzien. Weliswaar lijkt die vernis de oorspronkelijke verflaag beter 

te hebben geconserveerd dan bij het derde schilderij, het heeft de doeken 

zo donker gemaakt dat alleen met de grootste moeite nog iets van de 

voorstelling te onderscheiden valt, laat staan dat er verschillen in uitvoe-

ring in het schilderwerk te onderscheiden zijn (afb. 5 en 6).58 Een onmis-

kenbare verdeling in partijen zoals Van Mander die opsomt, en waarvoor 

verschillende schilders konden worden ingezet, laat zich in de massa kri-

oelende figuren op deze doeken niet direct onderscheiden maar het is 

zeker mogelijk dat de teksten door een ander dan de figuurschilder aan-

gebracht werden. 59  

 Het derde schilderij, dat is de tweede Boerenbruiloft zonder 

tekstcompartiment, is niet gevernist en nog slechter bewaard dan de an-

dere twee (afb. 7). Het doek dat uit twee aan elkaar gezette stukken be-

staat vertoont veel lacunes, en daar waar de verflaag niet beschadigd is, is 

die vergaand verkleurd. Op sommige plaatsen is de verf zover verdwenen, 

dat een ondertekening in een droog materiaal weer zichtbaar geworden is. 

Oorspronkelijk moet die ondertekening in het derde, compartimentloze 

schilderij aan het oog ontrokken zijn geweest door de zwaar aangezette 

donkere contouren van figuren en voorwerpen. Die contouren zijn niet 

overal meer aanwezig, alleen daar waar het verfoppervlak beter bewaard 

is gebleven (afb. 7 B I: detail man rechtsvoor achter de voedselpotten). 

Daarentegen zijn de forse lijnen waarmee de contouren van figuren en 

voorwerpen in de ondertekening zijn weergegeven, het best te onder-

scheiden daar waar de verf vrijwel geheel is verdwenen, zoals rond de 

boerenbruid in het midden (afb. 7 B II: detail bruid). Geen onderdeel van 

de ondertekening is de sterk van de rest van het zichtbare oppervlak af-

wijkende fijne tekening of schildering die gebruikt is om de trekken in de 

gezichten aan te geven, deze tekening is  namelijk over het beschilderde 

oppervlak aangebracht (afb. 7 B III: detail vrouw ter rechterzijde van de 

bruid).  

 Een verklaring voor dat verschil in uiterlijk tussen deze drie lijn-

typen zou zijn dat één en dezelfde schilder de uitvoering heeft aangepast 

aan de uiteenlopende functies: de ondertekening die als voorbereiding 

                                                                                                                                         
brief met conditierapport d.d. 22 februari 1996, van de restaurator van het museum A. Bartl 
gericht aan R. Hamran.  
58 De oliehoudende vernis is ingedrongen in de waterverf en valt niet meer te 
verwijderen.Wanneer een Tüchlein op deze manier behandeld is, wordt de schildering 
donkerder. Zie hierover ook Bomford, Roy & Smith 1986, p. 45 en Roy 1988, p. 36.  
59 Vandenbroeck 1984, pp. 79-124, m.n. 82 nt. 9. 



159 
 

bedoeld is, niet om gezien te worden (afb. 7 B II), de nadrukkelijke con-

touren om de figuren extra aan te zetten (afb. 7 B I) tegenover de lijnen in 

de gezichten die als finishing touch dienen (afb. 7 B III). Maar met Vle-

ricks wederwaardigheden in het achterhoofd, is het even plausibel om aan 

te nemen dat de priegelige lijnen in de gezichten van deze Boerenbruiloft 

(afb. 7 B III) door een andere hand werden aangebracht dan de figuren 

met hun zwaar aangezette contouren (afb. 7 B I), en de schematische on-

dertekening door nog weer een derde hand (afb. 7 B II). Dat betekent dat 

de eerste vraag, die naar één of meer handen in deze stukken, weliswaar 

niet afdoende te beantwoorden is, maar het is heel wel mogelijk dat de 

gezichten door een ‘specialist’ werden gedaan, de lichamen door een an-

der, en de tekstcompartimenten door nog weer ander. 

 Daarnaast zijn er aanwijzingen dat de schilderijen volgens een 

'lopende band-achtig' procedé gemaakt kunnen zijn, dat was de strekking 

van de tweede vraag. Mechanische hulpmiddelen om een compositie of 

motief daaruit onbeperkt te kunnen herhalen zouden op dit punt een 

signaalfunctie hebben, maar sporen van het gebruik van bijvoorbeeld een 

sjabloon of een pons zijn op het ongeverniste Neurenbergse doek niet te 

ontdekken (afb. 7). De schematische, snelle uitvoering van de onderteke-

ning, en voor zover dat nog vast te stellen is, het ontbreken van pentimen-

ti in de verflaag en de effen invulling van de kleurvlakken geven aan dat 

dit doek in elk geval een tamelijk routineuze herhaling van een bestaande 

compositie zijn geweest. En dat geldt naar alle waarschijnlijkheid ook 

voor de andere twee stukken. Standaardproducten, kortom.  

 Bij de Mechelse waterverfschilders werd de voorstelling volgens 

Van Mander opgebroken in afzonderlijke elementen die elk door een an-

der werden uitgevoerd. Dat die verschillende onderdelen eveneens uit een 

vaste voorraad werden geput, vergelijkbaar aan de manier waarop dat bij 

de Madonna-series van David en Van Scorel werd gedaan, zou dan in de 

lijn der verwachting liggen. Het telkens opnieuw hernemen van vaste 

elementen hoort bij de standaardisatie van het productieproces die serie-

productie kenmerkt.60 Een eenvoudige manier om te controleren of dit 

hulpmiddel, de toepassing van standaardelementen, gebruikt is bij het 

samenstellen van de composities die worden toegeschreven aan de groep 

Verbeeck, is om de werken in de gehele groep onderling te vergelijken.  

 Aan de groep Verbeeck worden zestien tekeningen en vierentwin-

tig schilderijen toegeschreven.61 Een aantal daarvan zijn op zich al eviden-

                                                             
60 Mintzberg 1997 (1983) pp. 1-7; m.n. 6. 
61 Van Bastelaer en Hulin de Loo 1907, p. 386 herkennen de kenmerken van de groep 
Verbeeck in het Gevecht tussen Carnaval en Vasten, Amsterdam, Rijksmuseum inv.nr. SK-
A-1673 (zonder toeschrijving); Vandenbroeck 1981, pp. 35-60; R.K.D. online databases, 
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te standaardproducten: ze vertonen met kleine variaties dezelfde voor-

stelling. Onder de schilderijen zijn dat één groep van vier doeken met de 

Verzoeking van de H. Antonius (afb.  9) en een tweede groep van twee 

schilderijen, één mogelijk op doek en de ander met onbekende drager, 

met een andere versie van hetzelfde thema waarvan de huidige verblijf-

plaats onbekend is.62 De overeenkomsten tussen de zeven versies van de 

Boerenbruiloft, waarvan tenminste vier op doek, één op paneel en van de 

andere twee de drager onbekend is, zijn minder groot dan bij de voor-

gaande groepjes, maar nog steeds sterk (afb. 5, 7, 10 en 13).63 Van De 

hekeling van de menselijke dwaasheden, beiden op doek, bestaan twee 

versies, net als van een Heksensabbath, beiden op paneel.64 Eén tekening, 

die van een Tandarts bestaat eveneens in twee versies.65 

 In dit beperkte, maar kennelijk populaire repertoire laten zich 

bovendien enkele standaardmotieven herkennen, die in andere voorstel-

lingen opnieuw gebruikt worden.66 Het meest opvallende zich herhalende 

motief is die van het figuurgroepje dat in een niet gesigneerde tekening 

van de Verzoeking van de H. Antonius in het Ashmolean Museum in Ox-

ford linksonder te zien is, van een vrouw die met een spinrok een duivel te 

lijf gaat terwijl er een kind aan haar arm hangt (afb. 8 en 14 A). Hetzelfde   

figuurgroepje is in spiegelbeeld terug te vinden in het schilderij in Wenen 

(afb. 9 en 14 B) en in de drie  andere versies van dit schilderij.67 In haar 

eentje, zonder kind, figureert de vrouw in een hoek met wat waar-

schijnlijk een spinrok is in de gesigneerde en gedateerde tekening in de 

verzameling Bier in Londen.68 De hond in de pot rechts op de voorgrond 

in het Weense schilderij is in de andere drie varianten van dezelfde voor-

stelling met de kop iets meer zichtbaar aanwezig.69  Spiegelbeeldig is de 

                                                                                                                                         
images, nrs. 41558, 51807, 51924 (inmiddels verworpen), 53123 (inmiddels verworpen), 
68514 en 229077. 
62 Vandenbroeck 1981, respectievelijk pp. 46-51 nrs. 4-7 en pp. 55-57, nrs. 14-15. 
63 Vandenbroeck 1981, pp. 41-43 nrs. 1 en 3, p. 51 nrs. 8-10, p. 58 nr. 16 en R.K.D. online 
databases, images, nr. 229077. 
64 Respectievelijk Vandenbroeck 1981, pp. 55-57 nrs. 14-15, R.K.D. online databases, imag-
es, nr. 229077; en R.K.D. online databases, images, nrs.41558 en 68514. 
65 Vandenbroeck 1981, p. 40 nrs. 13 en 14. 
66 Bij  alle werken is het moeilijk onderscheid te maken tussen opnieuw gebruikte motieven 
die tot het repertoire van bepaalde meester of werkplaats behoorden, of een uiting zijn van 
een meer algemeen tijdsbeeld. Een voorbeeld van dat laatste is het karikaturale profiel met 
een uitstekende kin en een nog langere neus dat onder andere te zien is op de Neurenbergse 
doeken en met kleine variaties verder bijna op elk werk uit de groep terug te vinden is. Een 
dergelijk kenmerk behoort eerder tot een vast satirische repertoire dat door meerdere 
schilders werd gebruikt. 
67 Vandenbroeck 1981, p. 37 nr. 10 en, pp. 46-51 nrs. 4-7. 
68 Vandenbroeck 1981, p. 37 nr. 7. 
69Vandenbroeck 1981, pp. 46-51 nrs. 4-7. 
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hond in een mand te vinden in het schilderij in Bilbao, eveneens met de 

kop meer zichtbaar (afb. 9, en 14 C, 10 en 14 D).70  

 Tussen de tekeningen bestaan ook overeenkomsten. De blinde 

man die uiterst links op de tekening in de Parijse École des Beaux-Arts 

zijn knuppel boven zijn hoofd zwaait om een zwijn te kunnen slaan (afb. 

11 en 14 E) lijkt qua houding op één van de vechtende kerels rechts in het 

midden van de tekening in het Victoria & Albert Museum (afb. 12 en 14 

F).71 In de linker onderhoek van diezelfde laatste tekening zit een figuur 

op een ton met een hooivork bij wijze van toernooilans voor zich uit ge-

stoken die overeenkomt met het  mannetje die op de rug van een ander 

heeft plaatsgenomen in een scène uit een Boerenbruiloft, de andere Ver-

beeck-tekening in de École des Beaux-Arts (14 G, afb. 13 en 14 H).72  Van 

deze motieven is het voorstelbaar dat ze eventueel door verschillende 

handen als zich herhalende motieven gebruikt werden volgens de door 

Van Mander beschreven lopende band-procedure.  

 Resumerend blijkt uit geschreven bronnen vooral dat een kunst-

handelaar een bepalende rol speelde bij de manufactuur van schilderijen. 

Schilderijen zijn moeilijk te traceren. Hoewel er onmiskenbare aanwijzin-

gen voor serieproductie in het werk  toegeschreven aan de groep Verbeeck  

bestaan, blijkt het vergelijkingsmateriaal helaas te beperkt om daar af-

doende conclusies over de gevolgde werkwijze aan te kunnen verbinden 

of de veronderstellingen over de gevolgde werkwijze te kunnen verifiëren. 

En in dit geval, waar de samenhang van de groep kunstwerken geconstru-

eerd is rond de overeenkomsten van vormen en motieven, en nauwelijks 

op overeenkomst in 'handschrift', loopt de onderzoeksmethode zoals hier 

boven beschreven al snel het gevaar in een cirkelredenering te verzanden. 

 

                                                             
70 Vandenbroeck 1981, p. 58 nr. 16.  
71 Vandenbroeck 1981, p. 37 nr. 15 en p. 40 nr. 6. 
72 Vandenbroeck 1981, p. 37 nr. 6 en p.40 nr. 16. 
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Hoofdstuk VI  
 

"In kompagnie geordonneert en geschildert". Een onderzoek 
naar de ontstaansgeschiedenis van het Aardse Paradijs van 
Peter Paul Rubens en Jan Brueghel I1   
 

 

 

Hoge kwaliteit, zeldzaamheid en excessieve prijzen: de samenwerking van 

succesvolle schilders is van een ander kaliber dan de gangbare, commer-

cieel gemotiveerde praktijk.2 Werd in de hoofdstukken II tot en met V 

samenwerking behandeld als middel, in dit hoofdstuk is samenwerking 

het doel. Samenwerkingsverbanden van gerenommeerde schilders ver-

leenden extra glans aan het werk, en maakten de schilderijen tot bege-

renswaardige verzamelaarsstukken.  

 Om aan te geven dat dit type co-productie zich op een ander ni-

veau bevindt dan de gebruikelijke commercieel gemotiveerde samenwer-

kingspraktijken, wordt deze vorm ook wel high-level collaboration ge-

noemd. Meestal wordt high-level collaboration afgezet tegen low-level 

collaboration, waarmee samenwerking met het oog op snelle en goedko-

pe massaproductie bedoeld wordt zoals die bijvoorbeeld plaatsvond on-

der toezicht van kunsthandelaren als Musson en Forchoudt of de serie-

matige productie van waterverfdoeken. Is het kwaliteitsverschil tussen 

co-producties bij manufactuur en high-level collaboration van schilders 

als Rubens en Brueghel zonder meer evident, bij beiden wordt wat werk-

wijze betreft (voornamelijk) samenwerking naar partijen toegepast 

(hoofdstuk II, B).3 Een goede Nederlandse omschrijving voor high-level 

collaboration is prestige-samenwerking.   

 Een belangrijke voorwaarde om van prestige-samenwerking te 

kunnen spreken is de herkenbaarheid; het moet voor de beschouwer  

duidelijk zijn dat het schilderij een co-productie is. En niet alleen door 

nadrukkelijk aanwezige opschriften of signaturen. Een herkenbare stijl, te 

                                                             
1 Dit hoofdstuk is een bewerkte versie van een artikel dat eerder gepubliceerd werd in Oud 
Holland, zie: Tamis 2001/2002, pp. 111-130. Sindsdien heb ik met name geprofiteerd van de 
publicatie van het veel meer schilderijen omvattende onderzoek naar de samenwerking van 
Rubens en Brueghel, gepubliceerd in Van Suchtelen en Woollett 2006. 
Ik wil Ernst van de Wetering, Rembrandt Duits, Margriet van Eikema Hommes, Michiel 
Franken en Jørgen Wadum bedanken voor hun waardevolle commentaar. Daarnaast ben ik 
Jørgen Wadum zeer erkentelijk voor de diverse keren dat hij mij de gelegenheid bood om 
het Aardse Paradijs uit de lijst, in het restauratie-atelier van het Mauritshuis, te bestuderen. 
2 De Marchi en Van Miegroet 1994, p. 453. 
3 Honig 1995, pp. 259-260; Honig 1998, pp. 184-189. Zie ook hiervoor hoofdstuk I, pp. 31-
38 en hoofdstuk II, pp. 70-74 en 94-95.  
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onderscheiden van die van de andere betrokken schilder(s) werd geen 

probleem gevonden, integendeel. Schilderijenliefhebbers beleefden ple-

zier aan het onderscheiden van handen, en het identificeren van de  me-

dewerkers.  Een enkele uitzondering als de Verzoeking van de Heilige 

Antonius van Joachim Patinir en Quinten Messijs daargelaten (afb. 1), 

een schilderij dat Rubens gezien zou kunnen hebben toen hij in 1603 het 

Escoriaal bezocht, is de opkomst van dit type samenwerking nauw ver-

bonden met die van de connaisseur aan het begin van de zeventiende 

eeuw.4 

 

Als exemplarisch voor dit type schilderij is Het Aardse Paradijs nu in het 

Mauritshuis te beschouwen (afb.2). "Beydes unvergleichlich", zo prees 

Zacharias von Uffenbach het werk van Peter Paul Rubens en Jan Brueg-

hel I bij het zien van het schilderij. Dat was in 1711, toen de Duitse reiziger 

de toenmalige eigenaar, de Leidse verzamelaar Pieter de la Court van der 

Voort, bezocht.5 Dat was een jaar nadat er volgens De la Court van der 

Voort het ongeëvenaarde bedrag van f. 10.000 voor het stuk was geboden, 

een bod waar hij overigens niet op in was gegaan.6 Niet alleen bezoekers 

als Von Uffenbach lieten zich lovend uit over het Aardse Paradijs. Ook uit 

het commentaar van auteurs als Houbraken en Weyerman wordt duide-

lijk dat het onmiskenbaar de samenwerking van de twee beroemde mees-

ters was die van het werk een het pronkstuk maakte. Zo'n honderd jaar 

nadat het gemaakt moet zijn, in 1718, klasseerde Arnold Houbraken het 

Aardse Paradijs als "het alleruitmuntenste" dat hij ooit van Jan, "byge-

naamt den Fluweelen" Brueghel had gezien. Naast het landschap en de 

dieren van Brueghels hand, "allerkonstigst" uitgevoerd, vermeldde Hou-

braken dat de figuren op zijn "alleruitvoerigst" door Rubens waren ge-

                                                             
4 Van Mulders 2000, p. 115; over het ontstaan van het kennerschap in het algemeen, zie ook 
Honig 1995; pp. 265-284; Honig 1998, pp. 196-212; Sluijter 2003, pp. 16-18; Van der Veen 
2005, m.n. pp. 20-25; Tummers 2009, pp. 81-119; en Sluijter 2015, pp. 38-42.   
Het schilderij van Patinir en Messijs werd in de inleiding, p. 2; hoofdstuk I, p. 31 en hoofd-
stuk II, p. 71 genoemd. Het opschrift op De Verzoeking van de H. Antonius benoemt maar 
één van de makers: de landschapsschilder Joachim Patinir. Naast Patinir wordt in een 
inventaris van het Escorial uit 1574 Quinten Massijs als schilder van de figuren vermeld, wat 
aangeeft aan dat het schilderij al vroeg als een bijzondere samenwerking bekend stond, zie 
database schilderijen, nr. 287. 
 Andere aan Patinir toegeschreven landschappen waar de figuren vermoedelijk door een 
andere hand werden toegevoegd worden als serieproducten beschouwd, zie Cavalli-
Björkman 1986, p. 104; Thijs 1993, p. 106; Hendrikman 1995, pp. 4-13; Jansen 2006, p. 119; 
zie database schilderijen, nrs. 9, 287, en 1171-1172. 
5 Broos 1993, p. 88; zie database schilderijen, nr. 6. 
6 Het schilderij staat bekend als het kostbaarste werk van de achttiende eeuw,  het werd in 
1766 voor f. 7350 verkocht, zie Lunsingh Scheurleer, Fock en Van Dissel dl. I 1986, p. 38, dl. 
II 1987 , p. 442 nr. 2; dl. IIIb  1988, pp. 463-465; en dl. VIa 1992, pp. 349, 366, 369, 477 en 
491. 
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schilderd.7 Hoewel Jacob Campo Weyerman in veel gevallen Houbrakens 

tekst zonder meer overschreef voor zijn eigen Levens-beschryvingen, is 

de beschrijving van het Aardse Paradijs in zijn in 1729 gepubliceerde 

boek zo uitgebreid en gedetailleerd, dat hij het schilderij wel zelf gezien 

moet hebben. Weyerman zet het nog extra aan dat beide schilders wedij-

verden om het beste van hun kunnen te laten zien:  

 

"Dat overheerlijk Konststuk verbeelt het Paradijs voor 

den Val des eersten Menschs, en is in kompagnie 

geordonneert en geschildert by Rubens en by Breugel, 

welke beyde Meesters als om strijd hebben gepoogt om 

malkanderen daar op te verpligten". 8 

  

 Weyerman is vrij stellig over het aandeel van respectievelijk Ru-

bens en Brueghel in de totstandkoming van het Haagse Aardse Paradijs: 

dat was gelijkwaardig. Het schilderij werd "in kompagnie" gemaakt. 

Wanneer je je echter tot de kunsthistorische literatuur wendt, wordt maar 

zelden ingegaan op de vraag hoe deze samenwerking zijn beslag vond. 

                                                             
7 Houbraken dl. I 1718, p. 87: “Dog het alleruitmuntenste in Konst dat ik van hem gezien 
heb, is het zoo genaamde Paradys, by den Heer Le Court van der Voort, tot Leiden, waar 
in zig een menigte van allerhande Dieren op 't allerkonstigst, in een niet min konstig 
geschildert Landschap doen zien: en de Adam en Eva op 't alleruitvoerigst door Rubbens 
geschildert. Dit stuk is gekomen uit het beruchte Kabinet van den Heer de Bie, den Mecenas 
van G. Dou.”  
Broos 1993, p. 88 en p. 95 nt. 3: Houbraken moet het schilderij goed gekend hebben. Dat hij 
het  tweede deel van zijn Groote Schouburgh aan De la Court van der Voort opdraagt, geeft 
aan dat hij contact onderhield met de eigenaar. 
8 Weyerman dl. I 1729, p. 348: “Doch onder alle de ontelbaare stukken van den Fluweelen 
Breugel, dewelke wy zo hier te land, als elders in vreemde landen hebben gezien, is er geen 
dat kan of mag vergeleeken worden by het Konstjuweel dat tot Leyden berust, en geen 
geringe luyster byzet aan die beruchte Hooge School der Vrye Nederlanden. Dat 
overheerlijk Konststuk verbeelt het Paradijs voor den Val des eersten Menschs, en is in 
kompagnie geordonneert en geschildert by Rubens en by Breugel, welke beyde Meesters 
als om strijd hebben gepoogt om malkanderen daar op te verpligten. Den Adam en de Eva 
zijn zo heerlijk getekent, zo wonderlijk gekoloreert, en zo bevalliglyk van gedaante, dat 
men daar in, als in een spiegelglas, de heerlijke gestalte des Scheppers van Hemel en van 
Aarde, na wiens Evenbeelt dat paar was gevormt, kan  bespeuren en zien doorstraalen. 
Ook is alles wat dat den Fluweelen Breugel daar by heeft geordonneert zo schoon, zo 
groots, en te zelver tijd zo vriendelyk, dat men niet behoeft te vraagen na den op het 
panneel tegenwoordigen staat dier aldereerste Stervelingen. De dieren zijn wonder-
baarlijk lieftallig van gebaarden, de volwasse Ty gers speelen zo vriendelyk als jonge 
onnoozele welpen, en zijn zo doorschijnende geschildert, dat het schijnt als of men 
derzelver ingewanden zag beweegen dwars door hunne witte buyken. Vorders zijn de 
Paauwen, de Westiendiesche Ravens, de Papegaayen, de uytheemsche en inlandsche 
Vogels, en de viervoetige Dieren, alle om het schoonste en om het vriendelijkste geschildert, 
beneffens de Boomen, Kruyden, en alle de toebehoortens van dien Lusthof, aangelegt, 
beplant en onderhouden door dien Goddelijken en aldereersten Tuynman. Dat 
onwaardeerlijk Konststuk beslaat een plaats in het Konstkabinet van den Heere Pieter de 
la Court van der Voort tot Leyden;” 
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Wie van de twee kunstenaars nam het initiatief tot het maken van het 

werk, wie was verantwoordelijk voor de compositie en wie bepaalde de 

werkvolgorde ? Wanneer deze kwesties wél in aanmerking worden geno-

men, zijn de meningen niet eensluidend. Sommigen zien Brueghel als de 

drijvende kracht achter het stuk. Andere auteurs achten Rubens een 

schilder van een te groot kaliber om zich te voegen naar een mindere god 

als Jan Brueghel.9 Feitelijk waren Rubens en Brueghel goede vrienden, en  

Rubens toonde zich inschikkelijk naar zijn bijna tien jaar oudere vriend. 

Meermalen wordt Rubens door Brueghel gekscherend zijn secretaris ge-

noemd; omdat Rubens brieven zijn Italiaanse correspondentie voor hem 

opstelde. In Antwerpen woonden de schilders vlak bij elkaar, wat de uit-

wisseling van schilderijen als het Aardse Paradijs makkelijker zal hebben 

gemaakt.10 

 

In het schilderij zijn de door beide schilders uitgevoerde partijen vrij een-

voudig van elkaar te onderscheiden. Terwijl Rubens voor de figurengroep 

rond de Boom der Kennis de voor hem zo karakteristieke losse en trans-

parante schilderstreek hanteerde, is in het landschap met dieren de dek-

kende manier van schilderen van Brueghel, gericht op het weergeven van 

                                                             
9 Van De Velde 1982, p. 30 beoordeelt het Aardse Paradijs als een ontwerp van Rubens. 
Wanneer hij het Banket van Acheloüs behandelt, toegeschreven aan een samenwerking van 
Rubens en Brueghel, gaat Held in Lowenthal, Rosand en Walsh 1982, pp. 26-28 er eveneens 
van uit dat Rubens degene was die de compositie bepaalde. Hij spreekt over 'Rubens' 
version' van Ovidius' verhaal, en beschouwt Brueghel als niet veel meer dan de schilder van 
een passende omlijsting, een uitvoerder. In het artikel waar zij een overzicht geeft van de 
materie, valt Van Mulders 2000, p. 116 , Van de Velde en Held bij. Zij is ervan overtuigd dat 
zowel in het Banket van Acheloös als het Aardse Paradijs Rubens verantwoordelijk was 
voor de grote lijnen van de compositie. Hun mening over de aard van de samenwerking 
baseren deze auteurs op de veronderstelling dat Rubens nooit een ondergeschikte rol zou 
kunnen spelen. 
Hairs 1977 p. 14 daarentegen ziet het werk als een schilderij dat in hoofdzaak door Brueghel 
bepaald werd, de door Rubens geschilderde figuren benoemt zij als stoffage, waarmee ze 
lijkt te willen aangeven dat deze figuren van minder belang zijn. Broos 1993, p. 93 deelt 
Hairs' mening in zoverre dat hij de voorstelling als een karakteristieke compositie voor Jan 
Brueghel ziet. Volgens Balis 1994, p. 104 zal, gegeven Rubens' persoonlijkheid, "or the idea 
we have of it", het initiatief voor samenwerking met andere kunstenaars meestal bij Rubens 
hebben gelegen. De enige uitzondering die Balis kent zijn de schilderijen die Rubens met 
Brueghel maakte; dat zijn 'Brueghels' waaraan Rubens een bijdrage leverde. Woollett in 
Woollett en Van Suchtelen 2006, pp. 4-5 kent Brueghel eveneens de belangrijkste rol toe bij 
het ontwikkelen en uitvoeren van de gezamenlijke werken. 
Met deze auteurs zijn de uitersten wel weergegeven. Ongetwijfeld is het overzicht van de 
meningen niet compleet, met name de Rubens-literatuur is zo uitgebreid dat het nauwelijks 
mogelijk is volledig te zijn.  
10 Rooses en Ruelens dl. 2 1898, p. 92 nr. CXLV Brueghel aan Bianchi 9 december 1616; en 
334-335 nr. CCXXXIX Brueghel aan Bianchi 11 februari 1622. Dat de schilders vlak bij 
elkaar woonden komt hierna, bij de bespreking van het paneel ook nog aan de orde. Over de 
vriendschap tussen Rubens en Brueghel, zie Honig 2004, pp. 271-301 waarin vooral de 
intellectuele achtergronden van het contact tussen Rubens en Brueghel besproken worden; 
en Woollett en Van Suchtelen 2006, pp. 11, 29-31.  
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ieder haartje en plooitje, herkenbaar. Toch is volgorde van werken aan 

het oppervlak van het schilderij niet direct af te lezen. De 'naden' tussen 

figuren en landschap zijn met zorg weggewerkt. Doordat de verflagen 

elkaar over en weer incidenteel overlappen, zijn de afzonderlijke partijen 

van beide meesters tot één geheel geïntegreerd. Dat effect werd met tame-

lijk minieme middelen bereikt: Eva's haar dat van haar voorhoofd en van 

haar rug naar beneden zwiert is over het landschap van Brueghel heen 

geschilderd. De vleugel van de opvliegende ijsvogel ter hoogte van haar 

billen is door Brueghel weer over dat haar gezet. Ook het oor van de kat, 

van de hand van Brueghel, die zich tegen Eva's scheen wrijft, overlapt 

haar door Rubens geschilderde been. 

 Brueghels kleine ingrepen zijn misschien niet meer dan finishing 

touches achteraf. Maar in zijn geheel lijkt het werk te wijzen op een van 

tevoren goed overdacht ontwerp. Dat de uitvoering, met name de integra-

tie van de verschillende partijen, zo goed geslaagd is hoeft niet noodzake-

lijk het gevolg te zijn van overleg vooraf. Dat zou net zo goed het resultaat 

kunnen zijn van een aan beide schilders bekende, vaste volgorde van wer-

ken.11 Ook daarom is het interessant om meer inzicht te krijgen hoe een 

dergelijke samenwerking zijn beslag kreeg. Door stap voor stap de tot-

standkoming van het werk te proberen te reconstrueren, zijn vragen als 

wie van de twee schilders, Brueghel of Rubens, wát inbracht, wellicht 

beter te beantwoorden . Was één van beiden verantwoordelijk voor het 

ontwerp, de inventie, of kwam die in overleg tot stand ? En hoe werd de 

uitvoering geregeld, hoe werd het schilderwerk gecoördineerd ? Door het 

hele ontstaansproces van het schilderij te volgen, van de conceptie van de 

voorstelling, de aanschaf van het paneel, het maken van de ondertekening 

tot het aanbrengen van de finishing touches is een beter beeld te vormen 

van de werkvolgorde en het aandeel van beide schilders. 

  

                                                             
11 Voordat Rubens en Brueghel aan het Aardse Paradijs begonnen, hadden ze tenminste al 
één keer eerder ervaring met elkaars manier van werken kunnen opdoen: de Amazonenslag 
in Schloss Sanssouci in Potsdam, waarvan de toeschrijving volgens Van Mulders 2000, pp. 
116-117 algemeen aanvaard is, dateert uit de periode 1598-1600. Evenals Van Mulders lijkt 
het mij onwaarschijnlijk dat Rubens en Brueghel de makers zijn van de variant van de 
Amazonenslag uit een Antwerpse privé-verzameling. Zelfs voor een vroeg werk is de 
kwaliteit erg min, bovendien wint Ertz's toeschrijving 1997-1998, pp. 217-220 niet aan 
waarschijnlijkheid door de ingewikkelde werkverdeling die hij voor het duo moet bedenken 
om het uiterlijk van het schilderij te verklaren. Zie database schilderijen, nrs. 1084 en 1142 
en database bronnen, nr. 1000. 
Het ontstaan van het De terugkeer van de oorlog: Mars door Venus ontwapend, het  Banket 
van Acheloüs, Pan en Syrinx, Zephyr en Flora en de H. Hubertus uit het Prado wordt in 
dezelfde jaren, en de eerste mogelijk eerder gedacht dan het Aardse Paradijs; zie database 
schilderijen, nrs. 1213, 378, 380, 872 en 361.  
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Van het twintigtal waarvan de toeschrijving aan Peter Paul Rubens en Jan 

Brueghel I algemeen aanvaard is, is het Aardse Paradijs het enige met 

een dubbele signatuur. De formulering van het opschrift, midden onder, 

geeft maar een beperkt inzicht in de werkverdeling tussen beide schilders. 

In één en dezelfde hand staat er, met de voor Brueghel gebruikelijke kapi-

talen, Petri Pavli Rvbens ... Figr en op dezelfde hoogte wat verder naar 

rechts I Brveghel fec. 12 De aanwijzing Figr volgend op de naam van Ru-

bens is niet eenduidig. Het zou een afkorting kunnen zijn van het gebrui-

kelijke 'figuravit': hij, d.w.z. Rubens, heeft ontworpen. Maar, omdat Ru-

bens' voornamen in de genitivus gesteld zijn, is goed mogelijk dat het een 

afkorting betreft van een zelfstandig naamwoord, een variant van 'figura' 

voor figuren. In het Latijn werd de term 'figura' niet gebruikt in de bete-

kenis van 'personage' zoals tegenwoordig. In het Italiaans werd 'figura' op 

dat moment wel als zodanig gebruikt. Mogelijk bepaalde dat de keuze 

voor deze formulering, aangezien zowel Rubens als Brueghel het Italiaans 

beheersten. De vertaling van dit gedeelte van het opschrift zou dan moe-

                                                             
12 Doherty, Leonard en Wadum 2006, p. 217 zijn dezelfde mening toegedaan terwijl Van 
Suchtelen elders in dezelfde catalogus, p. 66 meent dat Rubens zelf zijn signatuur zou 
kunnen hebben aangebracht. Volgens Balis 1994, p. 99 signeerde Rubens zijn eigen werk 
vrijwel nooit, en evenmin stond hij zijn medewerkers toe om hun aandeel in zijn 
atelierproductie door een signatuur kenbaar te maken. De enige uitzondering is de decoratie 
van de Torre de la Parada, een jachtslot van de Spaanse koning. Het decoratieprogramma 
werd wel door Rubens ontworpen, maar niet uitgevoerd. Volgens Alpers 1971, pp. 34-35 
geven de signaturen van de betrokken schilders op de verschillende scènes aan dat het 
eindresultaat niet, of in de ogen van Rubens onvoldoende, onder zijn supervisie tot stand 
was gekomen. 
Ook Brueghel I was niet kwistig in het signeren van werken waarin anderen een aandeel 
hadden gehad, zie Ertz en Nitze-Ertz dl. IV 2008-2010,  pp. 1324-1615. Ik ken circa 230 
schilderijen die aan Brueghel en een andere, onafhankelijke meester-schilder worden 
toegeschreven, zie database schilderijen, de nrs. 10, 13-15, 20-21, 25-27, 32, 35, 38, 41-42, 
46, 50 63-67, 69, 118-124, 126, 152, 163-164, 185, 188-189, 195, 199-200, 255, 277-282, 291, 
296, 317-321, 323-328, 330-337, 339, 344-357, 359-371, 373-382, 384-399, 404-423, 430-
462, 474-475, 479, 494, 502, 505-506, 528-529, 535, 537, 566-568, 603-608,669, 872, 874-
878, 880-885, 888-890, 1047-1050, 1052-1053, 1084,  1142-1145, 1147-1150, 1162, 1187, 
1189, 1213, 1329-1330 en 1386 (Jan Brueghel I, Jan Brueghel I toegeschreven, en Jan Brue-
ghel I of II).  
Daarvan zijn er vijftien alleen door de betreffende collega-schilder van een merkteken 
voorzien, dat zijn de nrs. 117, 122-124, 199-200, 370, 385, 410-411, 669, 880, 885 en 1148-
1149. Achttien schilderijen werden uitsluitend door Jan gesigneerd, de nrs. 64, 185, 278, 
280, 282, 291, 318-319, 344-345, 349, 351, 363, 414 en 1047-1050. Geen van die teksten 
omvat de naam van de andere schilder, laat staan een vermelding van diens specifieke 
bijdrage aan de voorstelling of andere bijzonderheden. Slechts in één geval worden de 
namen van drie schilders vermeld. Op de Minerva bezoekt de Muzen op de Helicon, data-
base schilderijen, nr. 317 staan in de kapitalen die Brueghel altijd gebruikte zijn eigen naam, 
die van Joos de Momper d.J.  en Hendrick van Balen vermeld: 
BALE.MOMPER.BRUEGHEL. 
Deze aantallen fungeren als niet meer dan een indicatie voor de verhoudingen, lang niet van 
ieder schilderij zijn alle gegevens bekend. Bovendien staat een deel van de toeschrijvingen 
ter discussie, met name het onderscheid tussen Jan Brueghel I en zijn zoon en opvolger Jan 
II is enkel op grond van stilistische vergelijking moeilijk te maken.  
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ten luiden: 'de figuren van [de hand van] Peter Paul Rubens'.  Het op-

schrift is dan bedoeld om Rubens uitdrukkelijk als de schilder van de 

figuren te identificeren. 13 Op geen van de andere werken die aan een 

samenwerking van Rubens en Brueghel worden toegeschreven, wordt 

Rubens' naam zelfs maar vermeld. Het fec. voor 'fecit' ('maakte') achter 

Brueghels naam duidt deze in elk geval aan als schilder van de rest, het 

landschap met de dieren. Waarschijnlijker nog duidt het hem aan als de 

voornaamste maker van het geheel.  

 

Wanneer het inderdaad Jan Brueghel was die het paneel van de naam van 

de makers voorzag, is het aannemelijk dat hij degene was die het als laat-

ste in bewerking had. Naar alle waarschijnlijkheid was hij eveneens dege-

ne die het op de markt bracht, of er een koper voor had.14 Dat is vergelijk-

baar met de gang van zaken in het geval van de twee panelen met de Vijf 

Zintuigen die de Magistraat van Antwerpen in 1618 had aangekocht om 

aan de landsvoogden ten geschenke te geven. Uit de documenten betref-

fende die aankoop blijkt dat Brueghel als verkoper, én als aannemer van 

het werk, optrad. Aan de schilderijen hadden "twelff diversche van de 

principaelste meesters" uit Antwerpen meegewerkt. Aangenomen wordt, 

dat zich onder die twaalf ook Rubens zal hebben bevonden.15  

                                                             
13 Voor een overzicht van de betekenissen van 'figura', zie Glare 1984, pp. 700-701. 
14 Woollett in Woollett en Van Suchtelen 2006, pp. 15-17. 
15 De Maeyer 1955,  p. 153; p. 449 doc. 272 nrs. 25 en 26 en p. 465 doc. 280 nrs. 29 en 30; 
vindt de betreffende schilderijen terug in de verzameling van de aartshertogen in kasteel 
Tervuren in 1667. Daar moeten ze gebleven zijn tot de brand van het paleis in 1731. Na die 
ramp werd een lijst opgemaakt van verbrande stukken waarin ook de twee panelen met de 
Vijf Zintuigen zijn opgenomen. De betreffende schilderijen bestaan dus niet meer.  
Van de allegorie van de Vijf Zintuigen zijn meerdere versies en kopieën in de omloop 
gebracht, waaronder een aantal uit het atelier van Brueghel zelf. In het Prado bevindt zich 
de serie waar ieder van de vijf zintuigen op een apart paneel is geschilderd, waar de figuren 
eveneens aan Rubens worden toegeschreven; zie Ertz 1979, pp. 328-362 en database 
schilderijen, nrs. 278-282.  
Uit brieven van Jan Brueghel II blijkt dat de zoon varianten van dit populaire onderwerp, 
direct vergezeld van een set kopieën vervaardigde;  zie  Denucé 1934, pp. 70-74: brieven van 
Jan Brueghel II aan Chrisostomo Immerseel, schilderijenhandelaar in Sevilla van 2 sep-
tember 1631 en 12 november 1631 en de afrekening voor geleverd werk in de loop van 1631 
en 1632; pp. 80-82: Brief van Jan Brueghel II aan Immerseel van 8 juni 1632; pp. 88-91: 
rekening van Jan Brueghel II aan Immerseel 24 juli 1634, 27 juli 1634 en 16 december 1634. 
Sommige van die varianten zullen niet door vader of zoon Brueghel zelf maar door 
atelierassisten geschilderd zijn. In de overgeleverde archiefbescheiden van de firma Brue-
ghel verwijst Jan II naar "mijn gasten", maar worden ook schilders opgevoerd die per stuk 
of per dag betaald worden voor het "voort helpen opmaken van de figurkens" of  "voort 
trecen van de metseldry"; zie database bronnen, nrs. 368, 1153, 1190 en 1353. Daarnaast 
blijkt uit het afschrift van het journaal van Jan Brueghel II dat hij de figuren in de replieken 
of varianten veelal door een gespecialiseerde figuurschilder als Hendrick van Balen liet 
inschilderen, zie Vaes 1926, pp. 204-220. 
In het Prado in Madrid bevinden zich twee doeken met de Vijf Zintuigen die waarschijnlijk 
als tamelijk nauwkeurige kopieën van de verbrande panelen beschouwd moeten worden. In 
vergelijking met andere werken waar Jan Brueghel I een prominent aandeel in had, zijn de 
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 In dit verband is het veelzeggend dat Houbraken en Weyerman 

het Aardse Paradijs bespreken in het kader van de levensbeschrijving van 

Jan Brueghel I. Dat betekent dat zij het schilderij als meer typerend voor 

zíjn oeuvre, dan voor dat van Rubens moeten hebben gezien. Omdat zij in 

de tijd dichter bij het ontstaan van het Aardse Paradijs staan, en nog 

binnen de zeventiende-eeuwse artistieke traditie, moet daar het nodige 

gewicht aan toegekend worden. De eerste indruk van het schilderij beves-

tigt hun oordeel: het is een groen coulissen-landschap, dat naar het ver-

schiet steeds blauwer wordt, en krioelt van de dieren, hetgeen kenmer-

kend is voor veel schilderijen van Brueghel.16 

 Ook als product van een samenwerking past het Aardse Paradijs 

beter bij het soort samenwerking dat Jan Brueghel gewoonlijk aanging. In 

het bijzonder na 1620 schakelde Rubens hulpkrachten in, die aan zíjn 

atelierproductie moesten bijdragen. De schilderijen droegen zoveel moge-

lijk het stempel van de meester, en dat was ook hetgeen de koper of op-

drachtgever ervan verwachtte.17 De schilderijen waar Jan Brueghel met 

                                                                                                                                         
werken ongewoon groot en op doek geschilderd. De stijl van het werk mist Brueghels 
sprankelende verfijning. De Maeyer 1955, p. 154; Ertz 1979, pp. 356-357 en Ertz 1997-1998, 
pp. 28-29 beschouwen de doeken echter wel als eigenhandig werk van Jan Brueghel I. Zij 
voeren de herkomst van deze schilderijen terug naar een vermelding in een Spaans inventa-
ris uit 1636 waarin Brueghel, en Rubens voor de figuren en Frans Snijders als stilleven-
schilder worden genoemd. De Maeyer meent dat de  kopieën uitsluitend door Brueghel 
werden geschilderd, de vermelding van Rubens en Snijders in de inventaris verklaart door 
Brueghels trefzekerheid in het kopieëren van het werk van anderen. Ertz is een heel andere 
mening toegedaan. Volgens hem moet Rubens voor de "hervorragend[e]" figuren zelf de 
kwast ter hand hebben genomen, hooguit met enige medewerking van één van zijn eigen 
atelierassistenten. Ondanks het opvallende pentimento bij de benen van de man met het 
dienblad rechts op De Smaak, het Gehoor en het Gevoel dat door Ertz als een kenteken van 
de vrije hand van de figuurschilder wordt opgevat, vormen beide schilderijen mijns inziens 
toch een stilistische eenheid. Meer dan één hand valt er niet in te ontwaren. De Maeyers toe-
schrijving aan Jan Brueghel I is ook te hoog gegrepen. De werken missen de verfijning in 
uitvoering die kenmerkend is voor de fluwelen Brueghel. Wellicht zou een atelierassistent 
van Brueghel I of Jan II verantwoordelijk kunnen zijn voor deze stukken. Medewerkers van 
Rubens komen niet in aanmerking, de lichte en snelle toets die toch ook zijn niet eigen-
handige atelierproductie typeren, is geheel afwezig. Eigenlijk is de mogelijkheid dat de schil-
derijen in het bezit van de aartshertogen werden gekopieerd, door een kunstenaar die niet 
direct iets met hetzij Rubens, hetzij Brueghel te maken had, nog het beste te verdedigen. Zie 
ook de inleiding, p. 1; hoofdstuk I, p. 35; en database schilderijen, nrs. 46 en 296; en data-
base bronnen, nr. 338. 
16 Vergelijk Ertz 1979, pp. 236-249 en 328-420. 
17 Voor een helder overzicht van Rubens' atelierpraktijken zie in de eerste plaats Balis 1994, 
pp. 97-127 maar ook Adler 1980, pp. 67-70; en Woollett in Woollett en Van Suchtelen 2006, 
pp. 15-17. De auteurs onderscheiden twee perioden in Rubens' loopbaan. In de eerste tien 
jaar in Antwerpen, wanneer Rubens zijn werkplaats nog aan het opbouwen is, neemt hij 
vaak zelfstandige specialisten, zoals de landschapschilder Jan Wildens of de 
stillevenschilder Frans Snijders, in de arm. Zij voerden hun werk echter volgens de 
instructies van de meester uit, en het resultaat wordt gezien als deel uitmakend van Rubens' 
oeuvre. Pas rond 1620 beschikte Rubens over atelierassistenten die meewerkten zonder er 
ook een eigen werkplaats en productie op na te houden. Zie ook hiervoor, hoofdstuk II, pp. 
74-76. 
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andere meesters aan werkte, ontlenen daarentegen extra waarde aan het 

feit dat het om een samenwerking van gewaardeerde specialisten, mees-

ters in hun genre ging.18 

 Van Rubens en Brueghel zijn nog  andere gemeenschappelijke 

schilderijen overgeleverd. De eerste, de Amazonenslag wordt rond 1598-

1600 gedateerd, nog voordat Rubens naar Italië vertrok (afb. 3). Na Ru-

bens' terugkeer in Antwerpen in 1608 hervatten de twee hun samenwer-

king tot aan  Brueghels dood in 1625.  Van een stuk of twintig schilderijen 

wordt de toeschrijving aan Rubens en Brueghel vrijwel algemeen aan-

vaard.19 

  

Het ontwerp van de voorstelling in zijn geheel, inclusief de figuren, is 

gegrond op een beeldvorm die in de late zestiende en het begin van de 

zeventiende eeuw de nodige populariteit moet hebben genoten. Een over-

eenkomstige opstelling van de figuren van Adam en Eva is op tenminste 

vier eerdere schilderijen terug te vinden, en op een drietal qua voorstel-

ling vrijwel identieke prenten. Van de schilderijen zijn het stuk dat in de 

omgeving van Jacob de Backer geplaatst wordt, en dat van Engel Roos-

wijck noemenswaardig. Het eerste biedt een link naar Brueghel omdat die 

tijdens zijn verblijf in Italië, van 1589 tot 1596, met De Backer samen-

werkte; het tweede werd aan de boven- en de rechterzijde, juist daar waar 

bij het Aardse Paradijs Brueghels landschap zich uitstrekt, verkleind 

(afb. 4).20 De vroegst gedateerde van de drie prenten is een gravure uit 

                                                             
 18 Het is uitzonderlijk maar niet ongekend dat Jan Brueghel zich niet, zoals de meeste 
andere gespecialiseerde schilders,  tot één specialisme beperkte. Voor een landschapschilder 
als Joos de Momper d.J. of een schilder van kerkinterieurs als Hendrik van Steenwijck was 
Brueghel degene die het werk van stoffage voorzag terwijl zijn eigen werken veelal door 
Hendrick van Balen met figuren beschilderd werden. Voor de bataille-schilder Sebastiaen 
Vrancx verzorgde hij de landschapsachtergronden. Zie Ertz 1979, pp. 470-516 waar zeer in 
het kort de verschillende medewerkers, allen zelfstandige specialisten, van Jan Brueghel I in 
even zovele hoofdstukken behandeld worden; en Ertz en Nitze-Ertz dl. IV 2008-2010. 
Het stereotype dat andere handen in het oeuvre van Jan Brueghel I uitsluitend 
toebehoorden aan onafhankelijke specialisten verdient overigens nader onderzoek. In 
hoofdstuk II, p. 74 is de kwestie van de ateliermedewerkers bij de firma Brueghel al 
genoemd, er moeten nogal wat zijn geweest. Jan Brueghel II noemt behalve zijn anonieme 
'gasten' ene Elias - mogelijk Elias Voet - Pieter van Loon, Jan Baptiste Caimo en Adriaen 
Daep bij naam; zie database bronnen, nrs. 368, 1153, 1190, 1348 en 1353. Van geen van deze 
schilders is werk bekend. In de door Denucé 1934 gepubliceerde bescheiden worden 
verspreid tenminste nog acht andere medewerkers vermeld, die niet direct met 'twee 
handen' in verband te brengen zijn, zoals p. 152 de betalingen aan "Symon, mynen gast" of 
"Antoni het waeltien" voor de dagen die zij in 1628 hadden gewerkt. Niettemin is  de manier 
en zeker de schaal waarop assistenten bij de Brueghels in de werkplaats meedraaiden, nog 
geen onderwerp van studie geweest zoals bij Rubens. 
19 Database schilderijen, de nrs. 6, 21, 32, 69, 163, 277-282, 291, 335, 359-362, 378, 380-
381, 872, 1084 en 1213.  
20 Anoniem Vlaams, De Zondeval (ongesorteerde foto RKD), tweede helft 16de eeuw; 
omgeving Jacob de Backer, De Zondeval, tweede helft 16de eeuw, paneel 106,8 x 73,8, 
Amsterdam, veiling Christie's 6 mei 2008 nr. 130 https://rkd.nl/explore/images/202483 

https://rkd.nl/explore/images/202483
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1579 van Johannes Sadeler I naar een inventie van Maarten de Vos (afb. 

5).21 De gravure van de Zondeval die aan Agostino Carracci wordt toege-

schreven kwam blijkens de datering een paar jaar daarna, in 1581, tot 

stand (afb. 6).22 Een derde gravure die traditioneel aan Adam Elsheimer 

wordt toegeschreven, wordt  rond 1597 gedateerd (afb. 7).23 De figuren in 

de prenten van Carracci en Elsheimer hebben dezelfde oriëntatie, die in 

De Sadelers gravure naar Maarten de Vos zijn spiegelbeeldig ten opzichte 

van die van Rubens. De opbouw van de linkerhelft van het Haagse Para-

dijs is grotendeels identiek aan die van de prenten, al is de pose van de 

figuren licht gewijzigd. Adam is meer van opzij in plaats van op de rug 

geschilderd, en de arm die hij in de in prent gebrachte voorstelling ge-

bruikt om achter zijn rug op te steunen heeft Rubens naar voren laten 

wijzen. In het schilderij heeft Eva zich meer naar links gewend, van de 

beschouwer af. In alle drie de prenten krijgt Eva de appel aangereikt door 

een reptiel met het bovenlijf van een mens, in het stuk in het Mauritshuis 

kronkelt zich echter een echte slang om de takken van de boom der ken-

nis. Geen van de prenten springt er speciaal uit,  bijvoorbeeld omdat een 

element in het schilderij maar op één van de drie is terug te vinden.24 Het 

                                                                                                                                         
(19 november 2014); omgeving Cornelis Cornelisz van Haarlem, De Zondeval, tweede helft 
16de eeuw, paneel 66,2 x 51,4, New York, veiling Sotheby's nr. 251a 
https://rkd.nl/explore/images/114379 (19 november 2014); Engel Rooswijck, De Zondeval, 
gemonogrammeerd en gedateerd ER 1605, doek op paneel 95,25 x 94,62, Milwaukee, Mil-
waukee Art Museum https://rkd.nl/explore/images/64344 (19 november 2014).  
Over Brueghel en De Backer, zie Van Mulders 2000, p. 113 en Ertz en Nitze-Ertz dl. IV 
2008-2010, p. 1324; zie ook: database schilderijen, nrs. 1144-1145 en 1386 en database 
bronnen, nr. 280. 
21 Ertz 1979, p. 246; Van de Velde 1982, p. 27; Hollstein dl. XXI 1980, resp. p. 90 nr. 45 en 
p. 102 nr. 45. Maarten de Vos' inventie lijkt niet in enigerlei vorm bewaard gebleven. De 
figuren van Adam en Eva verschillen van die op de prent zowel op een schilderij van de 
Zondeval, toegeschreven aan De Vos en geveild bij Christie's Londen op 12 november 2003, 
nr. 8, zie R.K.D. online databases, images nr. 191042 https://rkd.nl/explore/images/191042 
(24 november 2014), als van die in de achtergrond van een tekening uit een serie met de Vijf 
Zintuigen: de Smaak in het Fogg Art Museum in Cambridge Mass., zie R.K.D. online data-
bases kunstwerknr. 49035 https://rkd.nl/explore/images/49035 (24 november 2014). 
22 DeGrazia Bohlin 1979, pp. 110-111. 
23 Hollstein dl. VI 1952, p. 149; Held 1966, p. 115 cat.nr. 258;  Andrews 1977, p. 163; 
Hollstein dl. XLIV1996, p. 61. Van de prent is maar één exemplaar bekend, bewaard  in de 
Koninklijke bibliotheek in Brussel. 
24 Circumstantial evidence wijst naar de Elsheimer-prent als inspiratiebron, in de zin dat er 
tussen Elsheimer, Rubens en het maken van prenten een verband te leggen is. Er is een 
verban. Rubens was een groot bewonderaar van deze kunstenaar. Toen Rubens het nieuws 
van Elsheimers dood vernam, schreef hij op 14 januari 1611 aan Johan Faber, Saunders 
Magurn 1971, pp. 53-54 dat Elsheimer zijn gelijke niet kende in het schilderen van kleine 
figuren en landschappen. Dat Rubens en Elsheimer in Rome van gedachten hadden 
gewisseld over het maken van prenten, komt naar voren uit een brief van ruim tien jaar 
later. Op 19 juni 1622 schreef Rubens aan Pieter van Veen, Rooses & Ruelens dl. 2 1898,  pp. 
444-451 nr. CCLXVI Rubens aan Van Veen 19 juni 1622; Saunders Magurn 1971, pp. 87-88 
dat Elsheimer hem indertijd een methode uit de doeken had gedaan om tijdens het graveren 
of etsen beter zicht te kunnen houden op het uiterlijk van de voorstelling. Elsheimer voorzag 
de koperplaat van een witte laag. Bij het betekenen van die plaat met een ets- of 

https://rkd.nl/explore/images/114379
https://rkd.nl/explore/images/64344
https://rkd.nl/explore/images/191042
https://rkd.nl/explore/images/191042
https://rkd.nl/explore/images/49035
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voornaamste verschil ten opzichte van de prenten bestaat er uit  dat in het 

schilderij het beeldvlak rechts van Eva in de breedte is uitgerekt om 

Brueghel de ruimte te bieden voor het schilderen van een met dieren be-

volkt landschap. Verder lijkt het bijna alsof de makers van de prenten en 

Rubens in hetzelfde tekenklasje zaten: tegenover het mannelijk en vrou-

welijk naaktmodel zat de Antwerpse schilder meer naar rechts dan zijn 

collega's.   

  De voorstelling van de Haagse Zondeval paste in een vertrouwde 

beeldconventie van het Aardse Paradijs, een thema dat door Jan Brueg-

hel vanaf zijn terugkeer uit Italië in 1596 tot aan zijn dood in 1625 tiental-

len malen werd geschilderd.25 Nog in zijn nalatenschap bevond zich "een 

begonst pineel, een paradys met een copye van 't selve". Nu zullen de 

talrijke varianten en kopieën die van het onderwerp nog in de omloop 

zijn, niet allemaal eigenhandig door de fluwelen Brueghel zelf zijn ge-

schilderd. Maar de aantallen waarin door zijn werkplaats 'Paradijzen' op 

de markt gebracht werden geven aan dat het onderwerp een populaire 

specialiteit was.26 Brueghels oudste zoon Jan, die na de dood van zijn 

vader het atelier voortzette, borduurde nog eindeloos voort op dit materi-

aal van zijn vader.27Had Brueghel zich toegelegd op landschappen met 

een veelheid aan planten en dieren, Rubens moet door het thema van de 

Zondeval  zijn geboeid vanwege de mogelijkheden die het bood om ideale 

naakten af te beelden. Hij heeft de Zondeval meermalen getekend en ge-

                                                                                                                                         
graveernaald kwam de voorstelling in roodachtige lijnen te voorschijn, alsof het een met 
rood krijt gemaakte tekening was. 
De hier afgebeelde gravure wekt echter niet de indruk een vrije inventie te zijn. De zwaar 
aangezette, weinig spontane contouren, met name bij de figuren, maken eerder een 
mechanische indruk. Bij vergelijking van de prent met die van Sadeler wordt die indruk 
bevestigd. Beide zijn vrijwel even groot, en de omtrekken van Elsheimers figuren, landschap 
en dieren volgen precies die van Sadeler. Elsheimer moet Sadelers prent, die van Carracci is 
aanzienlijk groter van formaat, hebben overgebracht op zijn eigen plaat. Misschien was 
Elsheimers procédé, zoals Rubens dat beschreef, daarvoor ook geschikt. Hoe dat zij, het 
blijft speculeren. 
25 Broos 1993, p. 93 ziet met name één bepaald schilderij, een 1566 gedateerde en 
gesigneerde Zondeval van de eveneens in Antwerpen werkzame Frans Pourbus d.O., als de 
voorloper van het type landschap dat Jan Brueghel later nog vele malen zou uitvoeren.  De 
structuur van de compositie van het Haagse Aardse Paradijs, waarbij het mensenpaar de 
linkerhelft van een in liggende rechthoek uitgevoerd landschap domineert, is verwant aan 
het stuk dat Pourbus een halve eeuw eerder maakte. Het werk heeft zowel het weidse 
coulissenlandschap als de figuurcombinatie van een zittende Adam met een staande Eva 
met het schilderij van Rubens en Brueghel gemeen.Het paneel bevond zich in 1993 in Parijs, 
bij kunsthandel Tassel.  
26 Ertz 1979, p. 236 telt 106 Paradijslandschappen die met meer of minder overtuiging aan 
Jan Brueghel I kunnen worden toegeschreven. De auteur schat het aandeel eigenhandige 
werken daaronder hoog.  
Onder de ateliermedewerkers van Jan Brueghel I waren zijn zonen, Jan II en Ambrosius, die 
hij zelf moet hebben opgeleid.   
27 Ertz 1984, pp. 64-65. 
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schilderd, waarbij voorbeelden van andere kunstenaars, zoals Titiaan, een 

belangrijke rol speelden.28   

Het schilderij zelf, dat wil zeggen: het materiële object, los van de voor-

stelling, bevat de nodige aanwijzingen over het verloop van de samenwer-

king tussen Rubens en Brueghel. Elke fase in het ontstaansproces van het 

werk, van de aanschaf van het paneel tot de uiteindelijke finishing tou-

ches, kan wanneer die in verband wordt gebracht met gegevens uit andere 

                                                             
28 Zie d'Hulst en Vandenven 1989, p. 34 e.v; Jaffé 1977, p. 35 fig. 75, 76 en 74; Glück en 
Haberditzl 1928, p. 53 cat.nr. 174. Tijdens zijn eerste bezoek aan het Spaanse hof in Madrid, 
in 1603, kopieerde Rubens Titiaans schilderij van de Zondeval uit het midden van de 
zestiende eeuw. De figuren in Rubens' tekening vertonen overeenkomsten met die in het 
Haagse Aardse Paradijs. In Titiaans schilderij, en eveneens in Rubens' kopie overheersen 
de gestalten het beeldvlak en speelt het landschap geen rol van betekenis, zoals bij het 
Haagse Aardse Paradijs. Een kwart eeuw later dan de tekening, maakte Rubens nogmaals 
een tekening én een schilderij naar hetzelfde voorbeeld, toen hij in 1628-1629 voor de 
tweede keer aan het Spaanse hof in Madrid verbleef. Waar Rubens' tekening Titiaans model 
nog nauwkeurig volgde, houdt de figuur van Adam in de latere en geschilderde kopie het 
midden tussen die van Titiaan en degene die Rubens in het Aardse Paradijs in het Maurits-
huis schilderde. Overigens is dit lang niet het enige schilderij waar Rubens terugviel op werk 
van Titiaan, die hij zeer moet hebben bewonderd. Zie bijvoorbeeld Muller 1989;  in de index 
op p. 182 wordt verwezen naar de meer of minder vrije kopieën die Rubens naar tientallen 
werken van Titiaan maakte. 
Volgens Broos 1993, p. 90 is Rubens' Adam ontleend aan Marcantonio Raimondi's Oordeel 
van Paris naar Rafaël. Inderdaad komen de houdingen van Paris en Adam sterk overeen, 
maar dat is omdat beide figuren teruggaan op het Torso Belvedère. Dat is niet alleen in het 
voorbeeld van de prent besloten, maar Rubens had het Torso in Rome ook zelf geschetst, 
rond 1601. Zie Van der Meulen 1994-1995, dl. 1, p. 48; dl. 2, pp. 56-59 en dl. 3, figs. 75-79. 
Hoewel er van Rubens' eigen hand uitsluitend een blad met het torso gezien van schuin 
linksvoor bewaard is, tegenwoordig in Antwerpen in het Rubenshuis, moet hij het beeld ook 
vanuit andere gezichtspunten getekend hebben. Zijn leerling Willem Panneels maakte in de 
jaren twintig grote aantallen kopieën naar de tekeningen in Rubens' ateliervoorraad, het 
zogenaamde cantoor. Dat zich onder deze voorraad ook tekeningen van het torso vanaf 
andere kanten bevonden moeten hebben, blijkt uit Panneels kopieën waarop het werk onder 
andere van rechts voor te zien is. In Rubens' geschilderde oeuvre, met name in zijn vroege 
werk, figureert het torso, vanuit verschillende hoeken gezien, vaker. In Balis 1993, pp. 124-
127 is een opsomming te vinden van de schilderijen uit Rubens' periode in Italië waarin de 
schilder de figuur van het Torso Belvedère verwerkte.  
In de Theorie de la Figure Humaine dat in 1773 onder Rubens naam werd uitgegeven, en 
mogelijk afgeleid is van een verzameling schetsen of een modelboek met aantekeningen 
afkomstig uit de nalatenschap van de schilder, is een blad te vinden met nog drie andere, 
mogelijk door de graveur ook wat meer 'aangeklede', vervolmakingen van het torso waarvan 
er één afgeleid zou kunnen zijn van Rubens' prototype voor de Adam uit het Haagse Aardse 
Paradijs. Rubens 1773 (1990), p. 27 en planche XXV. Zie ook Schwinn 1973, p. 115. 
In dat deel van de Koenigs-collectie dat nu in Moskou bewaard wordt, bevindt zich een in 
zwart krijt uitgevoerde tekening van Adam en Eva , die door sommige onderzoekers aan 
Rubens wordt toegeschreven. Deze tekening wordt soms als een voorbereidende studie voor 
de Haagse Zondeval  gezien. Het werk maakt echter een nogal stramme indruk, alsof het 
keurig is nagetekend, iets wat eerder te verwachten valt van een kopie dan van vrije inventie. 
In vergelijking met andere getekende kopieën waarbij Rubens los en schetsmatig te werk 
ging, zoals naar Titiaan, wordt deze indruk nog versterkt. Het lijkt mij dan ook onwaar-
schijnlijk dat deze tekening een rol gespeeld heeft bij het ontstaan van het Haagse Aardse 
Paradijs. Zie Elen 1989, p. 256 cat.nr. 520; en Broos 1993, p. 90 cat.nr. 8. De tekening 
wordt niet opgevoerd in Glück enHaberditzl 1928; en Burchard en d'Hulst 1963; of  d'Hulst 
en Vandenven 1989. 
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bronnen, informatie opleveren over de manier waarop de werkverdeling 

ten uitvoer werd gelegd. 

 

Paneel 
De eerste stap in het maken van het Aardse Paradijs bestond natuurlijk 

uit de aanschaf en preparatie van de drager. Het paneel bestaat uit één 

radiaal uit de boom gezaagde plank eikenhout van 74 hoog bij 114 centi-

meter breed en is uitstekend bewaard, het is alleen in de lengterichting 

wat kromgetrokken.29 Volgens dendrochronologisch onderzoek kan het 

hout op zijn vroegst vanaf 1612 beschilderd zijn, maar meer waarschijnlijk 

vanaf 1622.30 Aan de zijkanten van het paneel is in plaats van de meer 

gebruikelijke afschuiningen een sponning geschaafd voor een tijdelijke 

lijst of losse latten zodat het gemakkelijker van de ene plaats naar de an-

dere, in dit geval de werkplaats van Brueghel naar die van Rubens en vice 

versa, overgebracht kon worden. Dat de tijdelijke lijst al voor het gronde-

ren op zijn plaats zat, blijkt uit het ontbreken van de grondering langs de 

zijranden. Dat sommige van de laatst geschilderde details wel over die 

randen doorlopen, geeft aan dat de lijst of latten nog tijdens het schilde-

ren verwijderd waren.31 

 In Antwerpen kon een schilder zijn panelen bij een schrijnwerker 

betrekken, maar ook kant en klaar kopen bij de tafereelmaker, een am-

bachtsman die evenals de schilder onder het Antwerpse Lucasgilde res-

sorteerde.32 Slechts twee jaar na de dood van zijn vader registreert Jan 

Brueghel II bijvoorbeeld een betaling van 70 gulden aan "Michiel den 

Taferreelmaker" voor diens rekening over het hele jaar.33 De manier 

waarop het paneel van de Zondeval gemerkt is beperkt de tijd van ver-

vaardiging tussen 1609 en 1626, mogelijk tussen 1614 en 1617. Het paneel 

draagt het merk van Guilliam Gabron die in 1609 als tafereelmaker in het 

gilde was ingeschreven.34 Persoonlijke paneelmakersmerken, zoals de 

dubbele G van Gabron, kwamen bij het aannemen van de tafereelmakers-

ordonnantie in 1617 verplicht in gebruik, maar werden in praktijk al eer-

der toegepast, zij het sporadisch. Het oudst bekende merk van Gabron 

van vóór 1617, en tevens het enige van voor dat jaar, dateert van 1614. De 

dubbele G met een vierbladig bloemmotief gebruikte Gabron tot 1626. 

Dat het stadskeurmerk van Antwerpen, de burcht met twee handjes, ont-

                                                             
29 Volgens Von Sonnenburg en Preusser 1979, p. 3 bestonden eikenhouten panelen van een 
formaat als dit doorgaans uit meerdere planken. 
30 Woollett en Van Suchtelen 2006, p. 66 
31 Doherty, Leonard en Wadum 2006, pp. 220 en 234. 
32 Van Damme 1990 pp. 193-200; Doherty, Leonard en Wadum 2006, pp. 218-220.  
33 Denucé 1934, p. 152. 
34 Broos 1993, p. 91; Rombouts en Van Lerius 1872, p. 455.   
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breekt hoeft niet per se te betekenen dat het paneel vervaardigd werd 

voordat het keurmerk in 1617 verplicht werd. Mogelijk werd het stads-

keurmerk alleen bij 'dozijnwerk' toegepast, of - minder waarschijnlijk 

gezien dat Gabrons merk nog wel aanwezig is, werd het afgeschaafd.35 

 Omdat panelen vaak in partijen en volgens standaardformaten 

geleverd werden, is het de moeite waard om te onderzoeken, door afme-

tingen te vergelijken, of het Aardse Paradijs zo in een van de twee ate-

liers, dat van Rubens of Brueghel, te plaatsen valt.36 Het formaat van het 

Haagse schilderij benadert dat van acht andere werken van de in totaal 

tweeëndertig die aan een samenwerking van Rubens en Brueghel worden 

toegeschreven. De meeste daarvan zijn echter, met name over de langste 

zijde, wat kleiner dan de 74 x 114 cm. van het Aardse Paradijs. De Cybele 

met de drie Gratiën in Glasgow meet 72,4 bij 106,7 cm; de afmetingen 

van de Slapende nymfen uit München bedragen 66 bij 109 cm.; het pa-

neel met de H. Hubertus in het Prado beslaat 63 bij 100 cm. en de uit vijf 

panelen bestaande serie met de Vijf Zintuigen in het Prado zijn elk rond 

de 65 bij 110 cm groot.  Negen van de andere aan Rubens en Brueghel 

toegeschreven schilderijen zijn op een vergelijkbaar formaat paneel ge-

schilderd als de Zondeval in het Mauritshuis. In Brueghels oeuvre is een 

cluster van dertien schilderijen aan te wijzen, die bij benadering hetzelfde 

formaat hebben als het Aardse Paradijs.37 Elf van deze schilderijen, die 

                                                             
35 Van Damme 1990, pp. 193-200; Wadum 1993, p. 96; Wadum 1995b, p. 8; en Doherty, 
Leonard en Wadum 2006, pp. 218-220 en 233-235.  
36 Over standaardformaten van panelen in de Noordelijke Nederlanden zie: Bruyn 1979, pp. 
96-115. Over paneelmakers in Antwerpen, zie Wadum 1993, pp. 96-100.  
Van de Wetering 1979, p. 32; Van de Wetering 1982, pp. 14-16 en Van de Wetering 1997 
groepeert panelen uit Rembrandts Leidse periode bijelkaar die in breedte of hoogte niet 
meer dan 3,5 tot 4 cm. van elkaar verschillen. Bij de grotere panelen constateert hij iets 
grotere onderlinge afwijkingen in lengte en breedte. Hier zijn vergelijkbare marges 
aangehouden.  
37 Ertz 1979, pp. 565-620 
  
cat.nr.  
Ertz 1979 

afmetingen datering 

  46   78 119 gedat. 1598 
209   76 110 ca. 1609-1615 
300  62 105 ca. 1615 
320  80 115 ca. 1616 
340  70 106 ca. 1618 
341  70 106 ca. 1618 
350  74,9 104,8 ca. 1619 
351  71 105 ca. 1619 
352  71 105 ca. 1619 
359  68 106 ca. 1620 
360  74,9 109,2 ca. 1620 
369  70,5  97,8 1621-1623 
370  78 101 1621-1623 
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op één na net als het Haagse Aardse Paradijs in het tweede decennium 

van de zeventiende eeuw worden gedateerd, zijn in samenwerking met 

Hendrick van Balen geschilderd. Of enkele of meer van deze panelen 

eveneens door Gabron geleverd werden is niet bekend; gegevens op dit 

gebied ontbreken.  

 Omdat Rubens veelal in opdracht werkte, waarbij het werk be-

stemd was voor een specifieke plaats, zal hij minder gebruik gemaakt 

hebben van standaardformaten in dragers. Veel van zijn panelen moeten 

op maat besteld zijn. Binnen het omvangrijke oeuvre van Rubens is de 

toepassing van in partijen aangekochte panelen van vaste afmetingen 

eigenlijk alleen te verwachten voor twee typen schilderijen: portretten en 

olieverfschetsen. Dertien schilderijen, toegeschreven aan Rubens of diens 

atelier, hebben ongeveer hetzelfde formaat als het stuk in het Mau-

ritshuis. 38 Vijf daarvan, olieverfschetsen, worden in het tweede decenni-

                                                                                                                                         
Ter wille van de vergelijking zijn hoogte en breedte waar nodig verwisseld. Uitgezonderd de 
eerste twee nummers, 46 en 209, worden de figuren in al deze schilderijen aan Hendrick 
van Balen toegeschreven. Aan nr. 320 zou ook nog Joos de Momper d.J. hebben 
meegewerkt. Van de toeschrijving aan Jan Brueghel I van de cat.nrs. 350; 351; 352; 360 en 
369 is Ertz niet zeker. 
38 Het enige portret dat vergelijkbare afmetingen heeft is gereproduceerd in Huemer 1977, 
pp.104-105 nr. 3: Portret van Anna van Oostenrijk, koningin van Frankrijk uit ca. 1625: 
105 x 74 cm. 
Misschien zou je dit werk niet eens mee mogen tellen, juist omdat het er maar één is. Het 
gebruik van standaardformaten voor panelen voor portretten in Rubens atelier wordt daar 
echter maar in zoverre door tegengesproken, dat veel van dit type voorstelling door atelier-
medewerkers werd gemaakt. Deze werken worden niet in het Corpus Rubenianum, waaraan 
de gegevens ontleend zijn, opgenomen. 
Daarnaast zijn er twaalf olieverfschetsen met ongeveer overeenkomstige maten (ter wille 
van de vergelijking zijn hoogte en breedte waar nodig verwisseld) te vinden in Held 1980 dl. 
1-2: 
 
cat.nr.  
Held 1980 

formaten datering 
 

    2 74 104 1617 
163 73 104 1634 
289 73 105,5 1638 
298 74 105,5 ca. 1615 
348 74,2 104,5 ca. 1634/1635 
355 76 114 ca. 1611/1612 
376 74,5 106 ca. 1616/1617 
400 82 106,7 ca. 1611/1612 
408 72,5 104,5 ca. 1617 
410 72 104 ca. 1617 
A24 75,5 105,7  
A 35 74,5 104  
    
 
De laatste twee nummers zijn volgens Held geen authentieke werken van Rubens, maar 
atelierprodukten. Voor onderzoek naar de in de werkplaats gebruikte standaardformaten 
van panelen maakt het natuurlijk niet uit of de drager door de meester of de assistent 
beschilderd werd. 



178 
 

um van de zeventiende eeuw omstreeks dezelfde tijd als het Haagse schil-

derij gedateerd. Voor zover er gegevens bekend zijn, zijn meer dan de 

helft van deze panelen niet uit één stuk maar uit meerdere delen samen-

gesteld. Minimaal vier van de dertien bestaan uit drie planken, drie zelfs 

uit vier. 39 De weinige keren dat een paneelmakers-merk vermeld wordt, 

is dat niet het merk van Gabron. 40 

 Beide schilders, Rubens en Brueghel, hebben dus op panelen van 

vergelijkbare afmetingen als het Aardse Paradijs gewerkt. Maar alleen bij 

Brueghel lijkt het Haagse paneel tot een grotere, samenhangende groep te 

behoren. De formaten van de panelen die een aantal keren werden ge-

bruikt voor co-producties van Rubens en Brueghel, zijn dezelfde als die 

Brueghel hanteerde wanneer hij met Hendrick van Balen samenwerkte. 

Als de kandidaat om de drager voor het Aardse Paradijs te hebben inge-

bracht in de samenwerking, verdient Jan Brueghel dan ook de voorkeur.41 

 
Grondering en preparatielaag 
Of het paneel reeds voorzien van de witte grondering werd gekocht - niet 

ongebruikelijk - is de vraag. In dat geval zou het inclusief de hiervoor 

vermelde tijdelijke lijst of latten aangeschaft moeten zijn.42  

 De volgende stappen bij het schilderklaar van het paneel, waren 

het aanbrengen van de ondertekening en een preparatielaag, de imprima-

tura. De over de witte grondering door de schilder, of een lid van zijn 

werkplaats aangebrachte imprimatura was bedoeld om een grotere tonale 

eenheid bij het opschilderen te bereiken door het schelle wit van de gron-

dering af te dekken met een grauwe of bruinige kleur én om het bindmid-

del-absorberend vermogen van de ondergrond te reguleren.43 Bij het 

Aardse Paradijs is deze laag nauwelijks met het blote oog waarneembaar. 

Met behulp van infraroodreflectografie zijn de karakteristieke, met een 

grove kwast opgebrachte, grote streken wel uitstekend te zien.44 De stre-

                                                             
39 Held 1980, resp. cat.nrs. 298, 355, 408 en 410; en nrs.: 2, 289 en 376.  
40 Over Rubens' panelen zie: Von Sonnenburg en Preusser 1979, pp. 3-9; Held 1980, dl. 1 
pp. 8-9. Het paneel met Rubens' schets voor Maria Hemelvaart in het Mauritshuis dat veel 
kleiner is, 87,8 x 59,5 cm, draagt wel het merk van Gabron. 
41Dat Jan Brueghel I wanneer hij met Hendrick van Balen samenwerkte, zowel als initiator 
van de samenwerking als als verkoper van het schilderij optrad, zal later in dit artikel nog 
aan de orde komen. 
42 Knuth-Federspiel 1986, p. 66; Wadum 1995b, p. 7; Van Hout 1998, pp. 204-205; en 
Doherty, Leonard en Wadum 2006, pp. 218-220. 
Volgens Balis 1994, p. 107 werden Rubens' doeken en panelen gewoonlijk in zijn eigen 
werkplaats voorbewerkt. 
 43Over de betekenis van de term imprimatura en een overzicht van de discussie op dit 
gebied, zie Van Hout 1998, pp. 199-225; Doherty, Leonard en Wadum 2006, p. 221. 
 44 In 1995 werd het Aardse Paradijs een eerste keer gescand met de infraroodcamera van 
het Mauritshuis, echter zonder opnamen te maken. Bij de restauratie van het schilderij in 
2000 werden deze opnamen wel gemaakt. Ik ben Jörgen Wadum zeer erkentelijk voor de 



179 
 

perige halen lopen overwegend evenwijdig aan de lengterichting van het 

paneel, alleen uiterst rechts zijn ze van onder naar boven getrokken.   

 Een streperige imprimatura wordt soms als één van de karakte-

ristieken van het werk van Rubens genoemd. Rubens bediende zich, wan-

neer hij op paneel schilderde, dikwijls, zo niet altijd, van zo'n prepa-

ratielaag. In zijn olieverfschetsen, waar deze laag niet of nauwelijks wordt 

afgedekt door de daar overheen aangebrachte verflagen, is dat nog goed 

te zien.45 Toch is een streperige imprimatura  niet alleen kenmerkend 

voor werk uit Rubens' atelier.46 Ook Jan Brueghel maakte er gebruik van. 

Van hem is een tweetal olieverfschetsen op paneel overgeleverd - studies 

van een ezel, een aap, een kat en honden - die een streperige bruin-grijzi-

ge grondlaag vertonen (afb. 8). 47 Op infraroodreflectogrammen van het 

paneel dat hij in samenwerking met Hendrick van Balen maakte, de 

Haagse Cybele in een groente- en vruchtenkrans, komt een vergelijkbare 

imprimatura aan het licht (afb. 9).48 In welk atelier, dat van Rubens of 

Brueghel,  de imprimatura werd aangebracht kan dus uit het uiterlijk van 

de preparatielaag niet worden opgemaakt. 

 

Ondertekening 
Voordat een begin werd gemaakt met het schilderen van het Aardse Pa-

radijs, werd de vorm van de compositie in grote lijnen op het paneel ge-

schetst. Dat is de eerste van twee typen ondertekening die met hulp van 

infraroodreflectografie zichtbaar te maken is ónder het geschilderde land-

schap. Naast de globale opzet van het landschap wordt een aantal vormen 

nog heel precies in contour aangeduid (afb. 10-12).49  

                                                                                                                                         
gelegenheid die hij mij bood om deze opnamen uitvoerig te bestuderen. Gewoonlijk wordt 
ervan uit gegaan dat eerst de ondertekening, en dan de imprimatura wordt aangebracht. Zo 
beschrijft Van Mander bijvoorbeeld de werkwijze van Jeroen Bosch, zie Miedema  dl. 1 1994, 
fol. 216v pp. 124-125. Van Hout 1998, p. 205 stelt expliciet dat deze streperige laag door de 
schilder transparant werd gehouden, zodat de ondertekening er onder zichtbaar bleef. Von 
Sonnenburg en Preusser 1979, p. 18 geloven echter dat Rubens zijn schetsen altijd óver de 
imprimatuurlaag aanbracht.  
45 Von Sonnenburg en Preusser 1979, pp. 11-13; Van Hout 1998, pp. 205-210; Van Hout 
2005, pp. 183-184.  
46 Von Sonnenburg en Preusser 1979, pp. 11-13 menen dat de streperige imprimatura als 
kenmerkend voor Rubens moet worden gezien, en zonder voorbeeld is. Knuth-Federspiel 
1985, pp. 86-98 en Van Hout, p. 205 spreken hen echter tegen. Van Hout noemt Barend van 
Orley, Maarten de Vos, Cornelis Ketel en Otto van Veen als eerdere schilders bij wie een 
vergelijkbare preparatielaag werd aangetroffen.  
47 Ertz 1979, cat.nrs. 311 en 312. 
48 Ten behoeve van de restauratie van dit paneel werd het in 1995 onderzocht met een 
infrarood-vidicon, waarbij het niet systematisch werd gescand.  
49 IRR-opnamen Mauritshuis / Stichting R.K.D. november 1995. 
Bij Broos 1993, p. 91 cat.nr. 8 worden de lichtbruine lijnen van takken abusievelijk als door 
de verflaag zichtbare ondertekening omschreven. Deze lijnen behoren echter tot de verflaag 
en zijn óver de lucht heen geschilderd. 
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 In elk geval de layout van het landschap werd met zwart krijt 

aangegeven, over de imprimatura.50 Dit eerste type ondertekening beslaat 

vooral de rechter tweederde van het paneel. Links, onder de figuurpartij, 

ontbreekt ze. In overeenstemming met de ondertekeningen die onder 

andere co-producties van Rubens en Brueghel zichtbaar konden worden 

gemaakt51, legt deze tekening in grote lijnen het verloop en verschillende 

plans van het landschap vast. De loop van de beek is aangegeven, de hori-

zon en de plaatsing van de boomgroepen. Een persoonlijk handschrift 

verraden de in één haal getrokken lijnen waarmee de compositie globaal 

is vastgelegd, niet (afb. 10). Deze compositieschets van het Haagse Aard-

se Paradijs aan Rubens te willen toeschrijven, door die te vergelijken met 

landschapstekeningen van zijn hand zoals het Boslandschap in het Ash-

molean Museum gaat dan ook te ver.52 Het verschil in functie tussen de 

twee tekeningen maar ook het gebrek aan stilistische eigenaardigheden 

van de ondertekening laten een vergelijking niet toe.  

 Het tweede type ondertekening moet aan Jan Brueghel toege-

schreven worden. Onder sommige van de dieren, is een schematische, 

haast sjabloon-achtige ondertekening in een niet nader vast te stellen 

medium te zien. Van de pauw bij Eva op de voorgrond, de wolf op het 

middenplan en onder de klauwen van het luipaard en de tijger zijn de 

contouren zichtbaar. Op een paar plekken komen kleine veranderingen 

ten opzichte van het oorspronkelijke plan aan het licht. De poten van de 

kalkoen helemaal links onder in de hoek waren aanvankelijk anders gete-

kend evenals de staart van de papegaai links boven, het hoofd van het 

witte paard midden achter werd hoger geschilderd dan het getekend is 

(afb. 11), en de getekende vegetatie onder Adams voeten werd niet ge-

schilderd. De twee hondjes die op het middenplan tegen een paar eenden 

staan te blaffen waren een paar centimeter naar rechts en naar boven 

voorzien. Die laatste verandering heeft bijna het karakter van een ver-

schoven plakplaatje, alleen de staarten van de dieren werden anders, naar 

boven krullend geschilderd (afb. 12). Naar de precieze plaatsing van de 

honden in het vlak moest Brueghel kennelijk nog zoeken, maar de vorm 

lag al grotendeels vast. Blijkbaar stond het hem van tevoren tot in detail 

voor ogen hoe de dieren er uit moesten zien, maar de vaardige, losse lijn-

voering wijst eerder op een gebruik van een vertrouwd voorbeeld dan dat 

van een sjabloon. 

                                                             
50 Doherty, Leonard en Wadum 2006, pp. 223 en 234. 
51 Doherty, Leonard en Wadum 2006, pp. 221-223 
52Wadum 1996, pp. 394-395 nt. 17 vergelijkt de ondertekening van het Aardse Paradijs met 
die van de Najaden die de hoorn des overvloeds vullen, eveneens in het Mauritshuis. De 
schematische aanduidingen voor het landschap zijn volgens deze auteur vergelijkbaar met 
de uitgewerkte tekening van Rubens in Oxford.  
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Modellen 
Vrijwel alle dieren, het rund, de geit met de bok die tegen een boom op-

springt, de waterhoentjes, de marmotten, de blauwe reiger in de beek, de 

pauw bij Eva's voeten enzovoorts, blijken uit Brueghels vaste repertoire te 

stammen. Al deze beesten zijn terug te vinden in andere schilderijen van 

zijn hand. 53 Uit de olieverfschetsen die van Brueghel zijn overgeleverd, 

zijn het aapje en de poes bij Adam en Eva afgeleid (afb. 8). Daar waar 

Brueghels de dieren niet uit zijn eigen modellenvoorraad kon putten, 

heeft hij die van Rubens aangesproken. De staande leeuw bij de boom en 

de stoeiende katachtigen op de voorgrond werden door Brueghel vaker in 

zijn schilderijen toegepast. Een variant van de staande leeuw duikt voor 

het eerst in 1615 in Brueghels schilderijen op.54 De schets van Rubens, die 

zich tegenwoordig in de National Gallery in Washington bevindt, moet 

dus nog van voor dat schilderij dateren.55 Een getrouwe kopie naar een 

verloren gegaan schilderij van Rubens laat het voorbeeld zien dat Brueg-

hel voor het luipaard moet hebben gebruikt. 56 De tijger waar het luipaard 

mee stoeit is al op een schilderij met de Opvoeding van Bacchus en Sile-

nus aanwezig, dat omstreeks 1610 door Rubens of een ateliermedewerker 

geschilderd werd. 57 Hoewel sommige van de diermotieven aan de voor-

raad van Rubens ontleend werden, kan het niet anders dan dat Brueghel 

degene was die de precieze ondertekening van de door hem te schilderen 

dieren aanbracht. Het past niet in de werkwijze van Rubens het aandeel 

                                                             
53 Woollett en Van Suchtelen 2006, pp. 68-70. 
54 Ertz 1979, p. 605 nr. 287 fig. 311 A. Het schilderij dat deel uitmaakt van de collectie van 
het Wellington-museum in Apsley House in Londen is gesigneerd BRVEGEL 1615. 
55 Washington, National Gallery of Art: tekening 254 x 282 mm. d'Hulst enVandenven 
1989, pp. 198-199 nr. 57 h, fig. 151. Rubens gebruikte de schets zelf voor zijn schilderij van 
Daniël in de Leeuwenkuil dat al voor 1618 gereed was, toen hij het aan Sir Dudley Carleton 
verkocht. Het schilderij, op doek met de afmetingen 224 x 330 cm., is eveneens onderdeel 
van de collectie van de National Gallery in Washington. Omdat Jan Brueghel dit schilderij in 
zijn 1617 gedateerde Allegorie van het Gezicht in het Prado heeft verwerkt, moet het schil-
derij zich al enige tijd voor de verkoop in het atelier van Rubens hebben gestaan. Overigens 
doet het bestaan van een aantal geschilderde kopieën van een variant van deze compositie 
vermoeden dat er nog een andere versie waar Rubens de hand in heeft gehad, geweest moet 
zijn. Mogelijk was dit eveneens een samenwerking tussen hem en Jan Brueghel. Een 
schilderij dat zich van 1632 tot 1835 in het bezit van de Milanese familie Malvi was, komt 
voor identificatie met dit werk in aanmerking. In 1972 toen het zich in een andere privé-
verzameling bevond, werd het beschreven als gesigneerd P.Paulus R. en elders Brueghel 
fecit Antwerpen Anno 1617. De huidige verblijfplaats van dit paneel is onbekend. d'Hulst en 
Vandenven 1989, pp. 187-200 resp. fig. 151 en 134. Doek 224 x 330; Washington, National 
Gallery of Art.  
56 Broos 1993, pp. 91-92 cat.nr. 8: Rubens' prototype was ook in de zending voor Dudley 
Carleton aanwezig. Dat schilderij van een Nymph en Sater met stoeiende luipaarden is 
verloren gegaan, maar er is wel een kopie bekend. Het schilderij dat zich via een prent van  
C.N. Varin naar Rubens als een getrouwe kopie laat herkennen, bevindt zich in Montreal, 
Museum of Fine Arts; doek 203,9 x 316,1 cm. 
57 Broos 1993, p. 93 fig. 4. Het schilderij bevindt zich in de College Medical School in Ithaca. 
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van een medewerker op zo'n nauwkeurige manier voor te bereiden.58 

Omdat de plaatsing van de dieren nauw samenhangt met de manier 

waarop het  landschap is uitgelegd - beide het aandeel van Brueghel - is 

het logisch te veronderstellen dat hij, eerder dan Rubens, ook verant-

woordelijk was voor de ondertekening daarvan. 

 De trefzekerheid van de summiere lijnen van het eerste type on-

dertekening, die zonder te zoeken en vrijwel zonder verbeteringen zijn 

geplaatst, geeft aan dat de compositie in zijn geheel al van tevoren vast-

lag. Dat het ontwerp van de compositie, de inventie, van de voorstelling 

van het Aardse Paradijs al nauwkeurig vaststond voordat er ook maar 

een penseel op het paneel gezet werd, wordt nog eens extra bevestigd 

door het vrijwel geheel ontbreken van aan het verfoppervlak waarneem-

bare pentimenti. Met uitzondering van het huidige profiel van Adam, dat 

weliswaar precies de fijn geschilderde bruine contourlijn over de bruinige 

achtergrond van de boomstam volgt maar een fractie meer naar links 

geschilderd is, en het profiel van Eva waar het lijkt alsof bruine haarlok-

ken met lichtgroen zijn weggeschilderd om haar gezicht beter te doen 

uitkomen tegen een verder overwegend bruine achtergrond, verraadt het 

verfoppervlak geen veranderingen die tijdens de uitwerking zijn aange-

bracht. 

 

Werkvolgorde 
Nadat het ontwerp in grote trekken op het geprepareerde paneel was 

geschetst, naar ik aanneem door Jan Brueghel, moet het schilderij vervol-

gens in verschillende werkgangen zijn opgeschilderd. Die procedure is in 

eerste instantie af te leiden uit documenten die door Jan Brueghels ge-

lijknamige zoon en opvolger werden nagelaten. De werkvolgorde die 

daaruit naar voren komt wordt bevestigd door de wijze waarop de verfla-

gen van de verschillende handen elkaar overlappen.   

 Als oudste zoon van de fluwelen Brueghel, geboren in 1601, werd 

Jan II door zijn vader in diens atelier opgeleid. Eenmaal volleerd moet hij 

in zijn vaders atelier hebben meegewerkt. De samenwerking tussen vader 

en zoon werd onderbroken toen Jan II in 1622 naar Italië afreisde. Na het 

bericht van zijn vaders dood in 1625 keerde hij terug om in Antwerpen 

het atelier voort te zetten. 59 Dat 'voortzetten' is tamelijk letterlijk op te 

vatten, want de schilderijen die Jan de Jongere maakte, zijn voor het 

overgrote deel replieken, pastiches en andersoortige afgeleiden van het 

werk van zijn vader. Vanaf het moment dat hij weer in Antwerpen was, in 

augustus 1625, hield hij een journaal bij. Zijn notities zijn niet in het ori-

                                                             
58 Balis 1994, pp. 97-127. 
59 Ertz 1984,pp. 17-20.  
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gineel overgeleverd, maar bekend via een (gedeeltelijk) afschrift gemaakt 

later in de achttiende eeuw.60 De gevolgde procedure bij samenwerking 

met een figuurschilder laat zich uit de aantekeningen van Brueghel Junior 

destilleren en is ongetwijfeld dezelfde als die zijn vader aanwendde. De 

opleiding van Jan II in het atelier van zijn vader, en de manier waarop hij 

van diens erfenis profiteerde, garanderen dat. 

 Evenals zijn vader liet Jan II grotere figuren uitschilderen door 

gespecialiseerde figuurschilders. In de jaren 1626 tot en met 1646 is dat in 

de meeste gevallen Hendrick van Balen. Een enkele keer specificeerde hij 

ook hoeveel hij Van Balen voor zijn werk betaalde. Voor een schilderij van 

Flora dat hij voor 150 gulden verkocht, ontving Van Balen 20 gulden. 61  

Dat wil zeggen dat de betaling voor de figuurschilder niet meer dan ruim 

één achtste van de verkoopprijs uitmaakte.   In 1626 noteerde Jan II een 

Pan en Syrinx met figuren van Rubens, waarvan de waarde geschat werd 

op 120 gulden, waarschijnlijk een replica van hetzelfde stuk dat zijn vader 

in samenwerking met Rubens maakte en in diens nalatenschap vermeld 

wordt.62 In februari 1628 begon hij een groot schilderij waarin Rubens de 

figuren van Christus en Martha en Maria schilderde. In maart vermeldde 

hij het als "voldaen". 63 Slechts één keer vermeldt  Jan II wat hij Rubens 

voor zijn figuren betaald had, nota bene voor een schilderij dat zijn vader 

nog gemaakt had: 100 gulden. De totale waarde van het werk, een Vas-

tenavond,  inclusief lijst van 52 gulden raamt hij op vier keer zoveel: 400 

gulden.64 

 De vermelding van de Christus bij Martha en Maria  wordt in de 

tekst direct gevolgd door een serie van de Vijf Zinnen, waarbij Jan II wel 

noteerde dat Het Gezicht een kopie betrof. Ongetwijfeld werd de hele 

serie naar voorbeeld van zijn vader gemaakt. Eerst noteerde Jan II dat hij 

alle vijf gedoodverfd had, een eerste stadium van het werk, en vervolgens 

'voldoet' hij elke maand, van april tot en met augustus, telkens één van de 

schilderijen. Het opschilderen van een schilderij bestond dus uit twee 

                                                             
60Vaes 1926, pp. 163-220; Ertz 1984, pp. 535-552. De eerste notities in het journaal 
betreffen het jaar 1625, de laatste entries dateren uit 1651. Het origineel is inmiddels 
verloren gegaan, maar van gedeelten werd door Jacob van der Sanden een afschrift 
gemaakt. Van der Sanden liet in 1771 een prospectus uitbrengen, met een aankondiging van 
de publicatie , maar daar is het nooit van  gekomen.  
61 Vaes 1926, p. 20; zie database bronnen, nr. 367 . Het schilderij is niet overgeleverd, 
mogelijk gaat het om een schilderij dat in 1969 in Londen geveild werd als Jan Brueghel I en 
Van Balen, zie database schilderijen, nr. 874. 
62 Vaes 1926,resp. p. 210 nr. 14 en p. 209 nr. 54. Zie database schilderijen, nrs. 380-382 en 
database bronnen, nrs. 363 en 374. 
63 Vaes 1926,p. 213 nr. 3; zie database schilderijen, nr. 400 en database bronnen, nr. 394. 
64 Database bronnen, nr. 1345. Een andere keer schilderde Rubens figuren voor Jan Brue-
ghel II waarvoor hij van Brueghel in ruil een onvoltooid werk, een paneel met wild kreeg, zie 
database bronnen, nr. 1355. 
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stadia, eerst het doodverven en vervolgens het opmaken of voldoen als 

fase waarin het schilderij voltooid werd.65 "Ghemact voor Goetkindt een-

en grondt agter een Livrauken van S. van Balen 18 G."; het merendeel 

van de notities geeft geen informatie op welk moment de figuurschilder 

de aan hem toebedeelde partijen uitvoerde.66 Uit de aantekeningen uit 

1627 over een samenwerking met de schoonvader van Jan Brueghel II, 

Abraham Janssens, is af te leiden dat de figuren tussen die eerste en 

tweede fase werden ingevoegd: 

 

"11. September. Begonst eenen grooten doec, daer Flora 

sidt onder haer bloemen, vol werx, de figuren van myn 

vrauen vader. 

[...] 

 13. Deze maendt [= september] voldaen 't voorseyde 

groodt stuc."67 

 

Gecombineerd met de vermelding van het stuk waarin Rubens de figuren 

van Christus en Martha en Maria schilderde, en dat ook pas in tweede 

instantie voldaan werd, lijken de figuren tussen een eerste en laatste sta-

dium te worden toegevoegd. Dan zou het schilderij eerst in een doodverf-

stadium zijn gebracht, met de voornaamste partijen mogelijk al in een 

gekleurde onderschildering. Vervolgens kreeg de figuurschilder het werk 

onderhanden. Het laatste ging het terug naar de firma Brueghel die de 

finishing touches aanbracht, het werk voldeed. 

 Is aan het schilderwerk van het Aardse Paradijs te verifiëren of 

Rubens en Brueghel volgens een in twee of drie fasen verlopende proce-

dure te werk gingen, bijvoorbeeld door de wijze waarop de verflagen el-

kaar overlappen? Er zijn drie duidelijke van elkaar te onderscheiden 'par-

tijen' of stadia waarneembaar, maar de volgorde waarin die werden uitge-

voerd is minder makkelijk vast te stellen. 

  Dat het Rubens was die de globale vormen van de boom, het ge-

bladerte en de slang, de rots waar Adam op zit en het paard opzette en 

uitwerkte wordt verraden door de lossere en meer transparante, minder 

gelijkmatige verfstreken waaruit deze kleurvlakken bestaan.68 De contou-

                                                             
65 Vaes 1926,p. 213 nrs. 6-11. Over 'voldoen'; zie De Pauw-de Veen 1969, pp. 300-301. 
66 Denucé 1934, p. 154; Ertz 1979, pp. 542-545; zie database bronnen, nr. 405 en ook nrs. 
407 en 409. 
67 Vaes 1926,p. 211, zie database bronnen, nr. 390 en ook 363 en 391. De 11. en 13. zijn 
nummers in een opsomming, geen data. 
68 Lunsingh-Scheurleer, Fock en Van Dissel dl. VIa 1992, p. 477: in het door de toenmalige 
eigenaar Pieter de la Court zelf opgestelde inventaris uit 1731 vermeldt hij Adam, Eva en het 
paard als van de hand van Rubens. 
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ren van de figuren zette Rubens gedeeltelijk aan met donkerbruine lijnen. 

Die omtrek is aan het oppervlak, over de door Rubens geschilderde 

boomstam, waarneembaar daar waar Adams profiel een fractie naar links 

verschoven werd ten opzichte van het oorspronkelijke plan. Deze donker-

bruine lijnen zijn óver de bruingroene achtergrondkleur aangebracht, dus 

toen het paneel al gedoodverfd was. De met infraroodreflectografie zicht-

bare donkere onderschildering van de schaduwpartijen in de lichamen 

van Adam en Eva schemert door onder de vleeskleur van rug, benen en 

linker onderarm van Adam en de heup van Eva door en geeft het effect 

van een optisch koele schaduwtint.69 Zowel de opzet als de uitwerking van 

de twee mensengestalten en de slang was geheel in handen van Rubens.70 

 Bij het aanbrengen van de eerste gekleurde verflaag moet Brueg-

hel niet alleen het landschap zijn basiskleuren hebben gegeven, maar ook 

de beesten. Een lichte kleur groen is voor de grote vlakken van het land-

schap als grondtoon gebruikt, een kleur die nog te zien is rond de blaffen-

de honden en rond de tijger en het luipaard. Daar volgen de lichtgroene 

verfstreken volgen de contouren van de ondertekening van deze dieren. 

Rondom die contouren bleef zo bij het uitwerken van de details van flora 

en fauna lokaal als het ware een lichtgroen halo zichtbaar  (afb. 13).  

 Het laatste stadium, het 'voldoen' gebruikte Brueghel om de de-

taillering van het landschap  uit te werken en de puntjes op de i te zetten. 

Bij het voltooien van het landschap werkte hij van achter naar voren, en 

schilderde de dieren daar over heen. Dat blijkt bij de nek van de struisvo-

gel, maar ook die van de reiger en kleinere, niet in de ondertekening van 

het tweede type voorbereidde dieren zoals de vissen en eenden in de beek 

werden over de achtergrond heen geschilderd. Hier schemert de achter-

grond op sommige plaatsen door de, meer transparant geworden verf van 

de dieren, heen. Bovendien moet het Brueghel er in deze laatste fase om 

te doen zijn geweest zijn partijen met die van Rubens tot een harmonieu-

ze eenheid te integreren. Op verschillende plaatsen, zoals bij het oor van 

de kat dat over het been van Eva geschilderd is, overlapt de door hem 

aangebrachte verf die van Rubens (afb. 14). De slang en het paard die 

door Rubens werden opgezet, werkte hij in detail uit met de hem typeren-

de, wat vettige verflijntjes. In de door Rubens geschilderde kruin van de 

Boom der Kennis bracht hij vogels, vruchten en bladeren aan. Daarmee 

laat hij die meer deel uitmaken van de rest van het landschap. Vooral de 

minutieus geschilderde druivenrank boven het hoofd van Adam, een ei-

                                                             
69 Observatie van N. Van Hout, Rubenianum Antwerpen, 1995. 
70 Overigens maakt Brueghel voor zijn veel kleinere stoffage-figuurtjes ook regelmatig 
gebruik van donkerbruine lijnen voor de contouren, vgl. Ertz 1979. 
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landje binnen de veel vrijer neergezette basiskleur van Rubens, heeft bij 

nadere beschouwing bijna het karakter van een ingeplakt plaatje.  

 Mijns inziens wisselden de schilders elkaar af bij het uitwerken 

van de verschillende stadia: een eerste geschilderde opzet en uitwerking 

van de dieren en het landschap werd uitgevoerd door Brueghel, vervol-

gens schilderde Rubens de figuurpartij waarop Brueghel tenslotte nog wat 

finishing touches aanbracht.71 De aanleiding om dat te denken zijn de 

correcties die Rubens aanbracht bij de contouren van de slang in de 

boom, en de twee stoeiende katachtigen rechts voor. Een dergelijke aan-

passing, maar nog nadrukkelijker, is bijvoorbeeld ook te zien bij een an-

dere co-productie van Rubens en Brueghel: het Visioen van de Heilige 

Hubertus, nu in het Prado (afb. 15).72 Terugkerend naar het Aardse Pa-

radijs houdt dat in, dat bij het overnemen van het paneel door Rubens, de 

dieren al tot op zekere hoogte door Brueghel moesten zijn uitgewerkt. 

Rubens gebruikte vaker een koolstofhoudende verf, alleen te zien met 

infraroodreflectografie en niet meer aan het oppervlak van het schilderij, 

om verbeteringen in het werk van anderen aan te geven.73 Tegen de lus-

sen waarmee het slangenlijf zich om de boomtak boven Eva's hoofd kron-

kelt en de omtrekken van de twee katachtigen zijn de contouren door 

Rubens met brede halen aangepast. Deze interventie van Rubens heeft als 

gevolg dat de tijger en het luipaard veel levendiger zijn dan de andere 

alleen door Brueghel geschilderd dieren, en in de compositie een nog 

belangrijker plaats opeisen.74 Brueghel heeft zelf de roofdieren uitge-

werkt, getuige de precieze manier waarop de verf in streepjes en kleine 

puntjes, als het ware ieder haartje volgend, is opgebracht. Doherty, Leo-

nard en Wadum, die het materieel-technisch onderzoek aan meerdere co-

producties van Rubens en Brueghel uitvoerden, denken daar echter an-

ders over. Zij komen tot de conclusie dat de volgorde van de schildersta-

dia anders was, en dat Rubens als eerste met het echte schilderwerk be-

gon, na 'nadere bestudering' van de röntgenopname van het schilderij.75 

Een nadere uitleg waar dat dan uit af te leiden is, met concrete aanwijzin-

                                                             
71 Tamis 2001/2002, pp. 120-121. 
72 Zie database schilderijen, nr. 361. 
73 Wadum 1996, p. 393. Dit fenomeen is bij infrarood-onderzoek van twee atelierreplieken 
van werk van Rubens waargenomen, en bij één andere samenwerking van 
ateliermedewerkers van Rubens met Jan Brueghel I of II De replieken stellen Venus en 
Adonis voor, naar Rubens origineel in Dresden, en worden in de Hermitage in St. Peters-
burg en het Mauritshuis in Den Haag bewaard. Daar is eveneens de Najaden die de hoorn 
des overvloeds vullen te vinden, het schilderij met een landschap uit het atelier van de 
Brueghels. Het formaat van dit werk is overigens vergelijkbaar overeen met dat van de 
andere Brueghel-Rubens of Brueghel-Van Balen co-produkties: 67 x 107 cm. 
74 Broos 1993, pp. 90-92 veronderstelt in de roofdieren eveneens een bijdrage van de hand 
van Rubens. 
75 Doherty, Leonard en Wadum 2006, pp. 234-236. 
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gen, ontbreekt jammer genoeg. In het door Doherty, Leonard en Wadum 

voorgestelde scenario zou Brueghel de rest van het schilderij hebben uit-

gewerkt in twee fasen. In de door mij gereconstrueerde werkwijze liet 

Brueghel bij het opbrengen van de verf in de eerste fase een ruime uitspa-

ring om Rubens de gelegenheid te bieden de figuren van Adam en Eva uit 

te schilderen. Mogelijk had Brueghel daar alleen een bruinige of groene 

ondertoon aangebracht. Hoewel beide scenario's verdedigbaar zijn, denk 

ik toch dat de volgorde Brueghel-Rubens-Brueghel logischer is, en zich 

beter laat verenigen met de werkwijze die zich uit het dagboek van Jan 

Brueghel II laat afleiden voor schilderijen waarbij een andere figuurschil-

der ingeschakeld werd. En passant bevestigt dat nogmaals dat Jan 

Brueghel initiatiefnemer en verkoper van het Haagse Aardse Paradijs  

moet zijn geweest, overigens zonder Rubens' aandeel te bagatelliseren dat 

met name bij de inventie en de gebruikte beeldbronnen zwaar gewogen 

moet hebben. Want waar we het allemaal over eens kunnen zijn: het ge-

heel van dit schilderij is meer dan alleen maar de som van twee door ver-

schillende meesters vervaardigde delen: een waarachtige samenwerking, 

die in wederzijds overleg tot stand gekomen moet zijn. 
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Epiloog 
 

 

 

De conclusie van hoofdstuk III dat de werkverdeling tussen gespeciali-

seerde schilders niet noodzakelijk een goed schilderij, een werk dat als 

een harmonieuze éénheid kan worden beschouwd, oplevert is specifiek 

voor dat type samenwerking, de samenwerking van gespecialiseerde 

schilders. Wanneer je deze constatering echter op een meer algemeen 

niveau beschouwt, volgens Mintzbergs methodiek, legt ze een verband 

tussen economische aspecten van de schilderijenproductie in de werk-

plaats, en de organisatie van de arbeid in die werkplaats in het bijzonder, 

en de stijl in de zin van houding. Met hulp van Mintzbergs algemene me-

thodiek is het interessant om te kijken of dat ook op andere voorbeelden 

toe te passen valt:  zijn er ook typen schilderijen, of bepaalde stijlen die 

zich heel goed lenen voor werkverdeling; of stijlen waar juist geen werk-

verdeling te verwachten valt? Om te kijken in hoeverre die aanpak werkt, 

haal ik hier de voorbeelden van Rembrandt en Frans Floris aan. 

 Rembrandts werk kenmerkt zich zowel in de ogen van zijn tijdge-

noten als die van ons door een sterke focus en éénheid,  te benoemen als 

houding, het hiervoor al herhaaldelijk genoemde zeventiende-eeuwse 

begrip.  Hoewel lang niet altijd positief over de meester haalt Joachim 

von Sandrart Rembrandt wel naar voren als hét toonbeeld van ongeëve-

naard meesterschap op het gebied van houding. Het ging Rembrandt om 

de "Zusammenhaltung der universal-Harmonia". Kan het mooier gezegd 

worden dan Von Sandrart het doet?1 In zijn hoofdstuk over ‘ordineren’, 

het aanbrengen van de ruimtelijke structuur in een schilderij, noemt Sa-

muel van Hoogstraeten de Nachtwacht als voorbeeld van een schilderij 

dat ‘eenwezich’ is, oftewel een grote eenheid vertoont.2 Hoewel de termen 

die Von Sandrart en Van Hoogstraten hanteren in onbruik zijn geraakt, 

verschilt de huidige kijk op Rembrandts stijl niet wezenlijk van de hunne. 

 Binnen de kunstgeschiedschrijving is de verwachting dat Rem-

brandts schilderijenproductie die van een solist moet zijn geweest al vaak 

uitgesproken, al was het maar vanuit het idee van het eenzame roman-

tisch genie. Een verband tussen Rembrandts stijl en manier van werken 

werd door Rembrandtkenner Van de Wetering nagegaan.  In zijn studie 

naar het gebruik van aparte kleurpaletten, en de relatie tussen techniek 

                                                             
1 Von Sandrart 1675 dl. I boek 3, pp. 84-85; via ta.sandrart.net (28 jan. 2009); en dl. II boek 
3, p. 326 via ta.sandrart.net (4 januari 2015), met dank aan E.J. Sluijter. 
2 Van Hoogstraeten 1678, p. 176; Van de Wetering 1997, pp. 251-257; en Van de Wetering 
2011, p. 321. 
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en stijl in Rembrandt. The Painter at Work is dat nog impliciet. Van de 

Wetering contrasteert Rembrandts streven naar pictoriale éénheid met de 

meer ‘additieve’ manier van werken, gangbaar in de vijftiende – en zes-

tiende eeuw.  Daar werd niet alleen werd voor elke passage een afzonder-

lijk palet opgemaakt, maar het schilderij werd ook in daarmee correspon-

derende afzonderlijke eenheden opgemaakt, als een puzzel. Terloops 

merkt Van de Wetering op dat deze additieve manier van werken tot di-

verse vormen van werkverdeling binnen de studio kon leiden.3 Daaruit 

mag je afleiden dat Van de Wetering Rembrandts manier van werken, zijn 

stijl, als een ‘niet-additieve’ beschouwt,  en één die zich daarom minder 

goed leent voor werkverdeling.  In het essay ‘More than one hand in 

paintings by Rembrandt’ is dat idee verder uitgewerkt. Hier kwalificeert 

Van de Wetering niet alleen de werkwijze, maar in de eerste plaats de 

compositie, de voorstelling, op Rembrandts schilderijen als ‘niet-additief’. 

Rembrandts werk vormt geen optelsom van verschillende onderdelen als 

stilleven, dieren en figuren of landschap. Het is precies het aspect dat 

door contemporaine auteurs als Von Sandrart en Van Hoogstraeten ge-

prezen wordt, de tonale éénheid van het werk, en het geheel van de licht- 

en schaduwwerking – de houding - die de opbouw van de compositie 

bepalen. Het overgrote deel van het beschilderd oppervlak van zijn schil-

derijen, met name in de schaduwpartijen, vertoont zelfs nauwelijks enige 

detaillering. Voeg daarbij, aldus Van de Wetering, de aard van Rem-

brandts schilderijenproductie als geheel,  waarin historiestukken en alle-

gorieën op groot formaat eerder uitzondering dan regel zijn, en er valt van 

werkverdeling weinig nut te verwachten. Daarom meent Van de Wetering 

dat het terecht is om te denken dat het verdelen van het werk aan een 

schilderij over meer handen geen systematisch onderdeel van Rem-

brandts atelierproductie uitmaakte.4  

 Als het ware met terugwerkende kracht vinden Van de Weterings 

observaties een bevestiging in een passage uit het Groot Schilderboek van 

                                                             
3 Van de Wetering 1997, pp. 148-152, nt. 33 en 39. Een algemene opmerking dat een 
additieve, maniëristische stijl meer geschikt is voor werkverdeling dan schilderen in chiaro-
scuro is al eerder te vinden bij Montias 1987, pp. 457-458. Zie ook hiervoor, hoofdstuk I, p. 
43; en hoofdstuk II, pp. 70 en 90. 
4 Van de Wetering 2011, pp. 311-321. Overigens is dit essay na Van de Weterings  
vaststelling dat werkverdeling geen stelselmatig onderdeel van Rembrandts 
werkplaatspraktijk uitmaakte, gewijd aan het onderzoek van die schilderijen ontstaan in 
Rembrandts werkplaats, waarin wel degelijk twee handen te onderscheiden zijn. Dat de 
portretten, tot stand gekomen tijdens Rembrandts jaren in de werkplaats van Uylenburgh, 
van 1631 tot 1638, soms grote overeenkomst vertonen, duidt wel op een rationalisatie van 
werkmethoden. Zie daarvoor Lammertse en Van der Veen 2006, pp. 127-150 waarin Van der 
Veen aanneemt dat Uylenburghs werkplaats zich onder Rembrandts leiding gaandeweg 
ontwikkelde tot een organisatie met verschillende medewerkers. Zie ook de inleiding, p. 7 
nt. 16; hoofdstuk I, p. 31 nt. 49 en hoofdstuk II, p. 93. 
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Gerard de Lairesse. Voor de decoratie van een gaanderij met drie beschil-

derde doeken, gemaakt door drie verschillende meesters, acht De Lairesse 

het noodzakelijk dat deze schilders hun werk op elkaar afstemmen. Als de 

schilder aan wie het middelste doek in opdracht gegeven werd dat zo 

krachtig en gloeiend op zou schilderen als hij kon, “ja als een levens-

groote troonie van Rembrand”, dan zou dat tegen alle regels van kunst 

en natuur indruisen, aldus De Lairesse.5 De onuitgesproken boodschap is 

dat Rembrandts werk, zijn stijl, eigenlijk geen bijvoeging van het werk 

van andere schilders verdraagt. Rembrandts ruwe manier van schilderen, 

die door auteurs als De Lairesse in het algemeen als moeilijk te imiteren 

beschouwd werd, kan er alleen nog maar aan bijdragen dat er in de regel 

binnen het oeuvre van de meester geen werkverdeling binnen één schil-

derij te verwachten valt.6 

 Tot nog toe lijkt het beeld van Rembrandts oeuvre zoals dat naar 

voren komt uit stijlkritisch onderzoek die verwachting te bevestigen. Bij 

Rembrandt niet de ‘productiefabriek’ met vele medewerkers die een bij-

drage leverden aan de totstandkoming van een omvangrijk oeuvre. In 

minder dan dertig schilderijen die tot de productie van Rembrandt gere-

kend worden, worden twee handen onderscheiden. Een systematische 

aanpak van werkverdeling, bijvoorbeeld de inzet van extra werkkrachten 

om de output van de werkplaats te vergroten, of de bijdrage van een spe-

cialist om de schilderijen in de ogen van verzamelaars extra begerens-

waardig te maken zoals bij Rembrandts Vlaamse tegenhanger, Peter Paul 

Rubens, verraden deze stukken niet. De schilderijen waarin een andere 

hand wordt verondersteld zijn eerder incidenten, tamelijk willekeurig tot 

stand gekomen. Het merendeel is werk dat Rembrandt onvoltooid moet 

hebben gelaten, dat door een andere schilder binnen of buiten zijn werk-

plaats, soms pas na verloop van vele jaren, werd afgemaakt.7  

 Uit het voorgaande blijkt dat het de moeite waard is om niet al-

leen naar de werkmethoden van een schildersatelier te kijken, maar ook 

de stijl daarmee in verband te brengen; biedt het geheel  mogelijkheden 

voor een productieve vorm van arbeidsverdeling? Een clichématige, op 

verouderde opvattingen gebaseerde aanname als die van Rembrandt als 

solist blijkt op deze manier logisch te onderbouwen. In het voorbeeld van 

Rembrandt komen alle aspecten die voor mijn onderzoek van belang zijn 

mooi samen: geschreven bronnen, schilderijen, maar ook stijlkritiek en 

hedendaagse economische theorie. Bij andere schilders pakken dezelfde 

                                                             
5 De Lairesse 1712 (1705) pp. 319-320. 
6 De Lairesse 1712 (1705), pp. 7 en 324-325; Van de Wetering 1991-1992, pp. 16-21. 
7 Van de Wetering in Bruyn e.a. dl. II 1986, pp. 56-76; Van de Wetering 1997, p. 207; Van de 
Wetering 2011, pp. 311-321; zie database schilderijen, nrs. 292-294, 1136, 1169-1170 en 1251-
1252. 
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elementen wel positief uit ten opzichte van samenwerking. De casussen 

die in de hoofdstukken III  tot en met VI worden uitgewerkt,  vallen daar 

natuurlijk onder. In hoofdstuk I passeerde de atelierpraktijk van Frans 

Floris de Vriendt, rond het midden van de zestiende eeuw de voornaam-

ste schilder van Antwerpen, herhaaldelijk de revue. Dat hoofdstuk han-

delt over de waardering van samenwerking, en daarom is de praktische 

kant van de werkwijze die Floris hanteerde er nauwelijks aan een nader 

onderzoek onderworpen. De stijl waarin Floris werkte wordt gevat onder 

de noemer van het Antwerps Romanisme, een vorm van maniërisme die 

als een additieve stijl gekarakteriseerd kan worden in de betekenis die 

Van de Wetering voor ogen staat. Lichamen, ledematen, hoofden, kleding 

en haardracht, antiquiserende decoratie; de verschillende (kleur)passages 

in Floris’ schilderijen zijn als afzonderlijke delen bijeengevoegd tot een 

voorstelling. Dat biedt alle gelegenheid voor verschillende vormen van 

werkverdeling in Floris’ atelier. Zowel stijlkritische evaluatie als bronnen 

ondersteunen die veronderstelling. De passages in Karel van Manders 

Schilder-Boeck waarin Floris’ werkwijze en de verschillende vormen van 

werkverdeling die daarbij pasten beschreven worden, zijn overbekend, en 

hebben alle schijn van waarheid. Van Manders zegsman was Frans Men-

ton, één van de in totaal meer honderd atelierassistenten die Frans Floris 

terzijde moeten hebben gestaan gedurende de drie decennia die de loop-

baan van de meester omvatte. Menton vertelde onder meer aan Van 

Mander dat Frans Floris zijn assistenten op paneel geschilderde tronies 

verstrekte om als model te gebruiken wanneer ze Floris’ composities in 

het groot uitwerkten.8 Van die ‘voorbeeldkoppen’ zijn er verschillende 

overgeleverd die herhaaldelijk terug te vinden zijn in Floris’ grotere stuk-

ken (afb. 14 en 15).9 De nadrukkelijke manier waarop Floris in de op-

schriften op zijn schilderijen onderscheid maakt tussen het maken van de 

inventie en de uitvoering daarvan, is een extra bevestiging van zijn ge-

woonte om onderdelen van zijn productie aan medewerkers te delege-

ren.10 

 Het is interessant te zien dat vergelijkbare observaties aan die in 

deze hoofdstukken -  een additieve stijl of juist niet, maar ook een relatief 

                                                             
8 Van de Velde 1975,dl. I pp. 99-106; Van der Stighelen 2008, p. 75; en Balis 2010, pp. 134 
en 142-144.  
Voor een bespreking van de passages uit Van Manders Schilder-Boeck die arbeidsverdeling 
in het atelier van Frans Floris betreffen, zie hoofdstuk I, pp. 20, 29-30 en 44; en hoofdstuk 
II,  p. 76. 
9 Miedema dl. I 1994, fol. 242r-v pp. 226-229 en dl. IV 1997, pp. 41-42; Van De Velde 1975, 
p. 104. Zie database schilderijen, nr. 1207. 
10 Vandamme 1988, p. 139, Filipçzak 1989, p. 31. Van De Velde 1975, p. 103 constateert 
overigens dat Floris het met het onderscheid tussen eigenhandig uitgevoerd - FF invenit et 
fecit, of een variant daarvan – niet altijd even nauw neemt, zie hiervoor hoofdstuk I, p. 27. 
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hoge productie -  in recente kunsthistorische publicaties dikwijls de aan-

leiding vormen om achter sommige schilders een werkplaatsorganisatie 

inclusief arbeidsverdeling te vermoeden. Dat laatste, het grote aantal 

schilderijen dat is overgeleverd, doen Duparc in zijn essay over leven en 

werk van Philips Wouwerman veronderstellen dat de paardenschilder 

daar niet in zijn eentje verantwoordelijk voor kan zijn geweest. Duparc 

neemt aan dat Wouwerman op het hoogtepunt van zijn roem, tijdens de 

laatste tien tot vijftien jaar van zijn loopbaan, er een werkplaats op na 

moet hebben gehouden met één of meer medewerkers. Die medewerkers 

houdt de auteur aansprakelijk voor de kwalitatief mindere passages in 

sommige latere schilderijen, die contrasteren met de doorgaans zorgvul-

dig opgebouwde en gedetailleerde werken van Wouwerman. Meer dan 

een enkel specifiek voorbeeld geeft Duparc niet, en archivalia of andere 

bewijzen voor Wouwermans werkwijze ontbreken.11 In een tegenoverge-

steld geval, dat van de Haarlemse stillevenschilder Joseph de Bray is zo 

weinig zelfstandig werk bekend, dat Meijer “gezien het duidelijk op sa-

menwerking gerichte karakter van het ‘schildersbedrijf’ De Bray” ver-

moedt dat Josephs productie zich schuilhoudt binnen die van het familie-

bedrijf. De vaardigheid van schilderen die Joseph tentoonspreidt is te 

groot om in de luttele vier stillevens die nog van hem bekend zijn, tot 

ontwikkeling te zijn gekomen. Volgens Meijer zal hij daarom niet alleen 

tijdens zijn opleiding tot schilder bij de gebruikelijke voorbereidingen 

voor het schilderwerk in het atelier van zijn vader Salomon hebben ge-

holpen, maar is het heel goed mogelijk dat Joseph later bij gelegenheid 

ook als het ware toegevoegde details als kleding, vaatwerk en andere 

‘props’ – de additieve onderdelen - in de historieschilderijen en grote 

portretten van zijn vader en broer Jan voor zijn rekening heeft geno-

men.12 Het zijn aannames die het verdienen om verder te worden uitge-

werkt.  

 Een additieve stijl; in documenten genoemde assistenten of leer-

lingen van wier hand geen enkel ander (zelfstandig) werk te traceren is; 

een omvangrijker oeuvre dan van één persoon te verwachten valt; stijl-

verschillen binnen een schilderij of sterkere en zwakkere passages binnen 

één schilderij in een vergelijkbare stijl; het zijn allemaal indicaties voor 

het voorkomen van meer handen in één schilderij. Het analyseren van de 

werkmethoden en stijl van een schilder op mogelijkheden voor arbeids-

verdeling en het eventuele profijt dat die schilder ervan zou hebben, kan 

helpen bij het samenstellen van een oeuvre, en om argumenten voor toe- 

of afschrijvingen en de beoordeling van de eigenhandigheid van een werk 

                                                             
11 F. Duparc in Duparc en Buvelot 2009, pp. 21 en 36. 
12 F. Meijer, in Biesboer 2008, p. 29; zie ook Ekkart 2012, pp. 81-82.  
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verder expliciet te maken. Via onderzoek naar schilderijen van twee han-

den is ook een direct verband tussen stijl en economische factoren te leg-

gen, niet op het gebied van de economische conjunctuur waar er al zo 

dikwijls naar gezocht is, maar - veel ‘lager bij de grond’ - gewoon op de 

werkvloer bij de organisatie van het werk in de schilderswerkplaats. 13   

Met dat alles kan het beeld van de oude schilderkunst van de Nederlan-

den, dat zich gaande het vele onderzoek naar werkplaatspraktijk en eco-

nomische aspecten van de schilderijenproductie in al zijn variëteit steeds 

complexer wordt, nog weer nader worden ingevuld. 

 

                                                             
13 Een overzicht van auteurs die de benadering waar stijl aan economische conjunctuur 
wordt gekoppeld onderschrijven is te vinden bij Brulez 1986, pp. 10-21. Zelf gelooft Brulez 
overigens niet in het nut ervan. Zie ook Larsen 1985, p. 367; Burke 1986, pp. 28-39; Montias 
1990a; Montias 1990b; Bok 1994, pp. 19-21 en 90-127. 
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Toelichting op de databases: schilderijen en bronnen 
 

 

 

Als basis voor mijn onderzoek heb ik materiaal over schilderijen van twee 

handen verzameld in twee databases: één database met schilderijen, en 

één met bronnen. Aanvankelijk heb ik systematisch een groot aantal mu-

seumcatalogi, monografieën, tekstbronnen en archiefpublicaties op gege-

vens aangaande samenwerking in de zestiende - en zeventiende eeuw 

doorgenomen, om in de loop der tijd er toe over te gaan om alleen nog 

willekeurig - voor zover dat in de context van een gericht onderzoek wille-

keurig te noemen is - aangetroffen informatie in te voeren. Compleet te 

maken zijn databases van dit type vanzelfsprekend nooit. De databases, 

die bij elkaar inmiddels bijna drieduizend nummers omvatten, zijn opge-

steld in Microsoft Office Access 2007 en op CD-rom bijgevoegd. Waar 

mogelijk verwijs ik naar de databases in de noten. 

 De manier waarop de databases zijn ingedeeld en ingevuld dra-

gen de sporen van het denkproces dat ik doorlopen heb. Aanvankelijk was 

het mijn bedoeling om de databases te gebruiken voor historische infor-

matiekunde in de trant van Montias, Bok of Jonckheere, om maar enkele 

voorbeelden te noemen. Daarom, om makkelijker te kunnen tellen, kreeg 

ieder schilderij van meer handen daarom een apart nummer in de data-

base. Dat hield bijvoorbeeld in dat één vermelding 4 stuckxkens van 

Momper en Breugel vermeld in een brief van de kunsthandelaar For-

choudt vier verschillende nummers in de bronnen-database toegewezen 

kreeg.1 De gegevens in de database zijn echter zo uiteenlopend van aard -  

ze zijn verzameld uit zestiende- en zeventiende-eeuwse bronnen, , uit 

moderne museumcatalogi of monografieën, in de (online) fotocollectie 

van het R.K.D. in Den Haag, bij museumbezoek of aangedragen door 

derden (waarvoor dank!) maar ook uit een kaartenbak met vermeldingen 

van schilderijen van twee handen uit oude veilingcatalogi die samenge-

steld werd door Horst Gerson (R.K.D.-archievencollectie NL-HaRKD 

0324) enz. - dat het ondoenlijk bleek om er algemene overzichten, tabel-

len of schema's uit samen te stellen.2 Als gevolg ben ik er toe over gegaan 

om vermeldingen als de bovenstaande nog maar één nummer toe te ken-

nen, of van meerdere naar één terug te brengen (opengevallen nummers 

die niet opnieuw zijn ingevuld hebben de tekst 'vervallen'). Passages als 

die uit Goerees Inleydingh tot de practijck der alghemeene schilderkonst 

aangehaald in hoofdstuk I en III waarin een bepaald type samenwerking 

                                                             
1 Zie database bronnen, nr. 262. 
2 Zie ook de Inleiding, p. 1 nt. 3 en pp. 12-13. 
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in het algemeen besproken wordt zijn niet in de databases opgenomen, 

alleen schilderijen of samenwerkingsverbanden waarbij specifiek naar 

meerdere schilders verwezen wordt, met naam of toenaam, of waar naar 

een speciaal voorval verwezen wordt. Wanneer de naam van een schilder 

niet gegeven wordt, staat in het veld 'schilder (1,2 of 3): anoniem, werk-

plaats of navolger, of iets dergelijks, al naar gelang hetgeen van toepas-

sing is. 

 Het gebruik van de databases wijst zich grotendeels vanzelf. Van-

uit de tekst wordt verwezen naar nummers, die vertegenwoordigen het 

eerste veld van beide databases. Zoeken is eenvoudig: in de formulier-

weergave (met de volledige gegevens per opname, de verschillende opties 

voor weergaven uiterst links en boven onder de office knop) is vanuit het 

veld met het nummer met de zoekfunctie CTRL-F het gewenste nummer 

te vinden. Vanuit de gegevensbladweergave kunnen alle opnamen even-

eens vanuit het nummerveld met de knop  boven in de werkbalk op- of 

aflopend gesorteerd worden. In de database bronnen kan vanuit de for-

mulierweergave bijvoorbeeld als volgt gezocht worden naar alle vermel-

dingen van stoffage (of ieder ander gewenste term of naam) in tekstbron-

nen: plaats de cursor in het veld 'tekst bron' en geef na CTRL-F als zoek-

term stof (om  stofasie niet te missen) in. Filteren, dat is 

 , is in de formulierweergave ook mogelijk, bijvoor-

beeld op de naam van een schilder of het aantal signaturen (voor zover 

die bekend waren bij opname in de database) in de database schilderijen, 

of een schildersterm als 'retoucheren' in de database bronnen. In de gege-

vensbladweergave zijn de notities bijvoorbeeld op drager en formaat, of 

type voorstelling te ordenen, of op verblijfplaats te alfabetiseren met de 

sorteerknop. Alle opties voor het gebruik van de databases hier doorlopen 

voert te ver, maar enig experimenteren zal de verschillende handigheidjes 

snel duidelijk maken. 

 Het programma waarin de databases oorspronkelijk werden op-

gesteld, Microsoft DP2.2, is inmiddels zo sterk verouderd dat het niet 

meer bruikbaar is, het is onder de huidige Windowsbesturingssystemen 

zelfs niet meer te openen. Bij het omzetten van de databases naar Micro-

soft Office Access 2007, op zich al geen sinecure, bleken de lay-out en de 

interpunctie verstoord, en willekeurig gegevens weggevallen. Die gebre-

ken heb ik naar beste vermogen hersteld, maar het is goed mogelijk dat er 

hier of daar nog een komma of een %-teken staat in plaats van een é of ü. 

 

N.B. Voor de databases heb ik veel gebruik gemaakt van de bronnenpu-

blicaties van Denucé en Duverger, voor een evaluatie van dit materiaal zie 

hoofdstuk II, p. 63 nt. 46.
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Samenvatting:  
 
Van twee handen geschildert: werkverdeling tussen schilders 
in de Nederlanden in de zestiende en zeventiende eeuw 
Dorien Tamis 

 

 

 
Het proefschrift "Van twee handen geschildert: werkverdeling tussen 

schilders in de Nederlanden in de zestiende en zeventiende eeuw" bestaat 

uit een persoonlijk voorwoord, een inleiding, zes hoofdstukken, een epi-

loog en een bibliografie. De bijgevoegde CD-rom bevat de twee databases 

in Microsoft Office Access 2007 waar naar verwezen wordt vanuit de no-

ten bij de tekst van de dissertatie. Opdat derden ook naar believen ge-

bruik kunnen maken van het materiaal, is tussen de epiloog en de biblio-

grafie een korte 'gebruiksaanwijzing' toegevoegd, in de vorm van een toe-

lichting op de databases. Eerdere versies van de hoofdstukken IV en VI 

zijn als artikelen verschenen in respectievelijk The Burlington Magazine 

en Oud Holland.  

 

Onderwerp 
Van de schilderijen gemaakt in de Nederlanden in de zestiende en zeven-

tiende eeuw wordt een niet onaanzienlijk deel toegeschreven aan meer 

dan één schilder. Onder kunsthistorici is samenwerking tussen schilders 

dan ook algemeen aanvaard als een wijdverbreid, divers verschijnsel. 

Niettemin is de wetenschappelijke benadering nog altijd meer toegespitst 

op individuele schilders en het scheiden van 'handen'. Dat heeft als gevolg 

dat schilderijen gemaakt door meerdere schilders maar al te vaak alleen 

in de periferie behandeld worden. Het doel van deze studie is het 

fenomeen samenwerking zelf aan een nader onderzoek te onderwerpen, 

als eigen aan de schilderkunst van de betreffende periode.  

 

Vraagstelling en aanpak 
Wat waren de redenen voor schilders om tot samenwerking over te gaan, 

hoe gingen ze te werk en hoe werd er in de tijd zelf over schilderijen van 

meer handen gedacht? In de inleiding worden de vragen die ik me gesteld 

heb, maar ook de achtergronden en de aanpak van het onderzoek nader 

uitgewerkt. Om het fenomeen van samenwerking aan schilderijen de 

plaats te geven die het als een wezenlijk onderdeel van de schildersprak-

tijk verdient binnen de schilderkunst van de zestiende- en zeventiende 

eeuw, is het nodig om, althans grotendeels, af te wijken van de gebruike-
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lijke aanpak. Daarom is gekozen om samenwerking nu eens niet vanuit 

een individuele kunstenaar, werkplaats of groep te benaderen, maar juist 

zo breed mogelijk. Daarom ook is het onderzoeksgebied bewust ruim 

gehouden: de Nederlanden gedurende de zestiende - en de zeventiende 

eeuw.  

 

Databases 
Om te beginnen heb ik zoveel mogelijk gegevens omtrent 'twee handen' 

verzameld in twee databases, één voor schilderijen toegeschreven aan 

meer dan een schilder, één voor geschreven bronnen, zoals literaire 

teksten, boedelinventarissen, juridische akten enz., waarin dergelijke 

schilderijen of specifieke samenwerkingsverbanden vermeld worden. De 

aangewezen manier om het fenomeen van samenwerking in de eigen tijd 

te begrijpen, maar ook om latere waarde-oordelen enigszins te vermijden, 

is immers het verzamelen en interpreteren van bronmateriaal. Aanvanke-

lijk was het de bedoeling om deze twee databases te gebruiken  voor het 

maken van (statistische) berekeningen, gebruikelijk in historische infor-

matiekunde, maar daarvoor bleek het materiaal niet geschikt. Het verza-

melde materiaal leent zich echter wel voor het formuleren van meer al-

gemene inzichten over het fenomeen van schilderijen van meerdere han-

den, bijvoorbeeld omtrent de vraag welke typen schilderij zich beter voor 

samenwerking leenden dan andere, en welke werkwijze of organisatie-

vorm van de werkzaamheden bij welk type schilderij paste. Alle hoofd-

stukken leunen op het materiaal uit de databases.  

 

Hoofdstuk I t/m VI 
Hoe er in de tijd zelf over samenwerking gedacht werd, welke redenen er 

voor samenwerking gegeven werden en hoe de producten van een sa-

menwerking beoordeeld werden, is het onderwerp van hoofdstuk I. De 

leidraad voor dit hoofdstuk vormen die passages uit verhandelingen over 

de schilderkunst waarin algemene uitingen over samenwerking te vinden 

zijn, voornamelijk zeventiende-eeuwse teksten met een enkele uit de zes-

tiende eeuw, aangevuld met schriftelijke bronnen waarin specifieke co-

producties besproken worden. Uit deze bronnen blijkt dat de verschillen-

de vormen van samenwerking zeker niet uniform beoordeeld werden: die 

beoordeling wisselde van onverdeelde lof tot scherpe afkeuring. Het eer-

ste hoofdstuk is zo opgebouwd dat de verschillende geschriften, van 

Lampsonius' biografie van Lambert Lombard uit 1565 tot en met Weyer-

mans Levens-Beschryvingen van 1729, chronologisch per type samen-

werking behandeld worden: ten eerste de puur praktische arbeidsverde-

ling, en dat is met name die binnen de werkplaats en bij omvangrijke 
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projecten; ten tweede een op Italiaanse opvattingen geënte theoretisch 

verantwoorde werkverdeling waarbij een scheiding tussen idee en uitvoe-

ring werd aangebracht; ten derde een categorie waar samenwerking 

wordt gepresenteerd als een middel om jonge schilders goed op te leiden; 

ten vierde die samenwerkingsverbanden waar de deelname van meerdere 

schilders van naam en faam een meerwaarde aan het schilderij verleent, 

ofwel prestige-samenwerking; en tenslotte de samenwerking tussen 

schilders met verschillende specialismen. Wanneer ervan uit kan worden 

gegaan dat het zwijgen aan het begin van de zestiende eeuw er op duidt 

dat arbeidsverdeling - samenwerking van meerdere schilders aan één 

schilderij - een zonder meer geaccepteerde en gangbare praktijk was, laat 

dit hoofdstuk een ontwikkeling zien die in de loop van de zeventiende 

eeuw leidt tot een kunsttheoretisch verantwoorde, vanuit het contempo-

raine begrip houding gemotiveerde afwijzing van bepaalde vormen van 

samenwerking, in het bijzonder die tussen specialisten. De cruciale factor 

om samenwerking te verwerpen blijkt namelijk een gebrek aan eenheid in 

het eindresultaat, en het is precies die eenheid die de kern vormt van het 

zeventiende-eeuwse begrip houding.  

 

Omdat samenwerking veelal in de eerste plaats verklaard wordt vanuit 

praktische, economische motieven, niet alleen in de kunsthistorische 

literatuur maar ook in contemporaine beschouwingen, is dat de leidraad 

van hoofdstuk II. Gebaseerd op de klassieke leer van de achttiende-

eeuwse Schotse econoom Adam Smith biedt de algemeen toepasbare, 

praktische methodiek van de toonaangevende econoom Henry Mintzberg 

de mogelijkheid om samenwerking op een gestructureerde wijze te be-

schouwen. Arbeidsverdeling is in dit verband, waar het de werkplaatsor-

ganisatie van zestiende- en zeventiende-eeuwse schilders betreft, een 

betere benaming dan samenwerking. Arbeidsverdeling en de wijze waar-

op het werk tussen de verschillende medewerkers wordt gecoördineerd, 

zijn in Mintzbergs visie, de voornaamste factoren bij het doelmatig orga-

niseren van willekeurig welk bedrijf. Achtereenvolgens worden de voor-

waarden en parameters zoals geformuleerd door Smith en Mintzberg, 

betrokken op arbeidsverdeling bij schilders. Volgens de klassieke inde-

lingscriteria van de economie komen de vorm waarin het werk werd geor-

ganiseerd, en de onderlinge verhouding van de medewerkers en de ver-

schijningsvorm van het schilderij aan de orde. De onderlinge relaties tus-

sen deze criteria, product, proces en persoon, blijken redelijk consistent. 

Omdat het nadrukkelijk de bedoeling is het fenomeen van arbeidsverde-

ling in het algemeen en niet van individuele gevallen aan een nader on-

derzoek te onderwerpen, worden er hierbij steeds voorbeelden van schil-
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ders, schilderijen of bronnen als illustratie gebruikt zonder naar een 

chronologisch overzicht te streven.  

De toepassing van inzichten uit moderne economische organisatietheorie 

op arbeidsverdeling in de zestiende- en zeventiende-eeuwse schildersate-

lier helpt niet alleen om die praktijk te verduidelijken, het biedt ook een 

mogelijkheid om tot een meer samenhangende en eenduidiger terminolo-

gie te komen.  

 

Met de bevindingen uit de eerste twee hoofdstukken en de gegevens uit de 

databases als uitgangspunt, werden een viertal casussen geselecteerd die 

elk een andere categorie van samenwerking vertegenwoordigen. Deze 

casussen worden nader onderzocht op de gevolgde werkwijze. In de 

hoofdstukken III tot en met VI komen zo de samenwerking tussen specia-

listen; het uitbesteden van werk aan een onderaannemer; manufactuur of 

het maken van dozijnwerk en prestige-samenwerking aan bod. De manier 

waarop deze hoofdstukken vorm hebben gekregen loopt uiteen, afhanke-

lijk van het beschikbare materiaal en de resultaten van het onderzoek.  

 

In hoofdstuk III wordt ingegaan op de vorm van samenwerking die ge-

woonlijk met samenwerking van specialisten geassocieerd wordt: het 

zogenaamde 'stofferen' waarbij kleine figuren en andere levende have in 

een landschap of stadsgezicht door een andere hand werd toegevoegd,. 

Die omschrijving, 'stofferen', blijkt indertijd echter breder te zijn toege-

past. Met de co-producties van de zeventiende-eeuwse Zuid-Nederlandse 

bloemschilder Daniël Seghers en die van de zeventiende-eeuwse land-

schap- en figuurschilder Cornelis van Poelenburch als voorbeelden blijkt 

de manier waarop de werkverdeling werd aangepakt relatief simpel. Het 

is interessanter om hier de verschillende benaderingen van specialisatie 

uit de vorige twee hoofdstukken, die vanuit de contemporaine waardering 

en die vanuit economisch perspectief bij elkaar te brengen. Hoezeer die 

gezichtspunten ook verschillen, verrassend genoeg leiden ze tot dezelfde 

negatieve beoordeling van specialisatie in combinatie met arbeidsverde-

ling. In de organisatiekunde wordt gewaarschuwd voor een gebrek aan 

afstemming bij het verdelen van werk over gespecialiseerde medewerkers 

omdat dat het product niet ten goede komt. Dat gevaar van specialisatie 

blijkt vergelijkbaar met datgene wat zeventiende-eeuwse auteurs consta-

teren wanneer ze samenwerking van gespecialiseerde schilders bespre-

ken: die blijkt maar moeilijk in overeenstemming te brengen met een 

geslaagd product.  
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In hoofdstuk IV wordt de ontstaansgeschiedenis gereconstrueerd van het 

in 1522 voltooide altaarstuk met De kroning van Maria temidden van de 

negen engelenkoren van de Brugse schilder Albert Cornelis. In de kunst-

historische literatuur wordt dit schilderij vooral aangehaald als een vroeg 

voorbeeld van arbeidsverdeling. Het is het één van de weinige, mogelijk 

het enige, overgeleverde schilderij uit de periode waarvan de werkverde-

ling in de tijd zelf is beschreven. Uit een tweetal juridische akten van 27 

januari 1520 en 15 april 1522 (n.s.), de neerslag van de onenigheden die 

tussen de opdrachtgever, het Sint Franciscus-gilde en Cornelis waren 

gerezen, blijkt dat Cornelis een deel van het werk had uitbesteed aan een 

andere, niet bij naam genoemde schilder. Werden eerder telkens dezelfde 

paar zinnen uit deze stukken geciteerd, een nauwkeurige bestudering van 

de volledige originele documenten levert veel informatie over de gevolgde 

werkwijze. Niet alleen worden bepalingen uit het oorspronkelijke contract 

herhaald, maar er wordt ook aangegeven hoe ver het werk was gevorderd. 

In combinatie met stilistische analyse en onderzoek naar de onderteke-

ning met hulp van infraroodreflectografie, is het zo mogelijk de werkver-

deling en werkvolgorde heel precies te reconstrueren. Alleen door de ver-

schillende onderzoeksmethoden samen te voegen komt naar voren dat de 

ontstaansgeschiedenis van de Kroning gecompliceerder is dan te ver-

wachten viel vanuit de documenten. Op basis van een op het eerste ge-

zicht onduidelijke formulering in de eerste van de twee akten, zijn de vele 

discrepanties tussen de ondertekening en het beschilderd oppervlak te 

verklaren. Niet zozeer de deelname van een tweede schilder stuitte op 

bezwaren van de opdrachtgever, zoals tot nog toe altijd is verondersteld, 

maar het feit dat Albert Cornelis de voorstelling niet volgens zijn instruc-

ties had uitgevoerd of laten uitvoeren. Daardoor moest Cornelis het schil-

derij dat al voor het overgrote deel was geschilderd, alsnog in detail aan-

passen volgens het oorspronkelijke contract.  

Dit hoofdstuk is een bewerkte versie van 'The genesis of Albert Cornelis' 

Coronation of the Virgin in Bruges', Burlington Magazine vol. CXLII, nr. 

1172, november 2000 

 

Het maken van 'dozijnstukken', goedkope schilderijtjes in 'passe-partout' 

thematiek die door schilders aan de onderkant van de markt werden 'af-

geschrobd', is het onderwerp van hoofdstuk V. Dat wordt vaak omschre-

ven als massaproductie, maar wanneer het om schilderijen gaat is manu-

factuur een betere die beter past bij deze vorm van seriematige, snelle en 

goedkope productie. Met manufactuur wordt een industrieel bedrijf aan-

geduid waarin zo goed als geen, of geen machines worden gebruikt. Uit-

eenlopende bronnen getuigen dat de weinig succesvolle schilders die dit 
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soort werk produceerden niet op eigen kracht opereerden maar werkten 

in dienst van een kunsthandelaren. De bewaard gebleven administratie 

van de zeventiende-eeuwse handelsfirma's Forchoudt en Musson uit 

Antwerpen laat goed zien hoe kunsthandelaren stelselmatig werkverde-

ling lieten toepassen bij het uitzetten van dozijnwerk. Juist de manufac-

tuur, waar snel en goedkoop gewerkt moet worden, is een type bedrijf 

waar een vergaande arbeidsverdeling te verwachten valt zoals Karel van 

Mander beschrijft in het leven van zijn leermeester Pieter Vlerick bij de 

Mechelse doekschilders, rond het midden van de zestiende eeuw. Al lijkt 

dat op het eerste gezicht een anachronisme, in Van Manders beschrijving 

laten zich de kenmerken van een hedendaagse lopende band-productie 

herkennen: verschillende medewerkers voerden een duidelijk afgebakend 

onderdeel van één en hetzelfde schilderij uit. Helaas zijn dit soort doek-

schilderingen zeer vergankelijk, er zijn er maar weinig bewaard gebleven. 

Het enige oeuvre dat de mogelijkheid biedt om de door Van Mander be-

schreven werkwijze te toetsen zijn de werken die aan de groep Verbeeck 

worden  toegeschreven. Hoewel er onmiskenbare aanwijzingen voor se-

rieproductie in dit 'oeuvre' te vinden zijn, blijkt het vergelijkingsmateriaal 

helaas te beperkt om daar afdoende conclusies over de gevolgde werkwij-

ze aan te kunnen verbinden. In dit geval, waar de samenhang van de 

groep kunstwerken geconstrueerd is rond de overeenkomsten van vor-

men en motieven en nauwelijks op overeenkomst in 'handschrift', ligt het 

gevaar om in een cirkelredenering te verzanden op de loer.  

 

In hoofdstuk VI is samenwerking niet langer een middel, zoals in de 

gangbare en commercieel gemotiveerde praktijk, maar het doel. De sa-

menwerking van gerenommeerde schilders verleende extra glans aan een 

schilderij, en maakte het tot een begerenswaardige verzamelaarstuk.  Als 

exemplarisch voor de werkwijze bij deze zogenaamde prestige-

samenwerking wordt hier Het Aardse Paradijs van Jan Brueghel I en 

Peter Paul Rubens onderzocht. Uit het commentaar van tijdgenoten blijkt 

dat het onmiskenbaar de samenwerking van de twee beroemde meesters 

was die van het werk een het pronkstuk maakte. Het ontwerp van de 

voorstelling in zijn geheel, inclusief de figuren, is gegrond op een beeld-

vorm die in de late zestiende en het begin van de zeventiende eeuw de 

nodige populariteit moet hebben genoten. Het schilderij zelf, bevat de 

nodige aanwijzingen over het verloop van de samenwerking. Het stap-

voor-stap volgen van de ontstaansgeschiedenis van het werk, van de aan-

schaf van het paneel tot het aanbrengen van de signatuur, levert informa-

tie over het verloop van de samenwerking. Datgene wat er aan het verfop-

pervlak van het Aardse Paradijs af te lezen valt over de volgorde van wer-



203 
 

ken, laat zich goed verenigen met de werkwijze die zich uit het journaal 

van Jan Brueghel II laat afleiden voor schilderijen waarbij een andere 

figuurschilder ingeschakeld wordt. Dat bevestigt dat zijn vader Jan 

Brueghel I initiatiefnemer en verkoper van het Haagse Aardse Paradijs  

moet zijn geweest. Maar het is Rubens' meesterschap dat van dit schilde-

rij pas echt iets bijzonders maakt. Zijn aandeel in de inventie van de com-

positie blijkt in het bijzonder uit de gebruikte beeldbronnen. In dit geval 

is het geheel meer dan alleen maar de som van twee door verschillende 

meesters vervaardigde delen. 

Dit hoofdstuk is een bewerkte versie van 'In kompagnie geordonneert en 

geschildert, een onderzoek naar de ontstaansgeschiedenis van het Aardse 

Paradijs van Peter Paul Rubens en Jan Brueghel d.O', Oud Holland 115 

nr. 2, 2001/2002, pp. 111-130 

 

Epiloog 
In de epiloog wordt met hulp van Mintzbergs algemene methodiek nage-

gaan of de conclusie van hoofdstuk III - waarin de werkwijze gerelateerd 

wordt aan het welslagen van een schilderij - ook op andere manieren toe 

te passen valt:  zijn er ook typen schilderijen, of bepaalde stijlen die zich 

heel goed lenen voor werkverdeling; of stijlen waar juist geen werkverde-

ling te verwachten valt? Het analyseren van de werkmethoden en stijl van 

een schilder - hier wordt de praktijk van Frans Floris en Rembrandt be-

keken - op mogelijkheden voor arbeidsverdeling en het eventuele profijt 

dat die schilder ervan zou hebben. Daarnaast kan het een ondersteuning 

zijn bij het samenstellen van een oeuvre en om argumenten voor toe- of 

afschrijvingen en de beoordeling van de eigenhandigheid van een werk 

verder expliciet te maken. Aan de hand van onderzoek naar schilderijen 

van twee handen is ook een direct verband tussen stijl en economische 

factoren te leggen, niet op het gebied van de economische conjunctuur 

waar er al zo dikwijls naar gezocht is, maar - veel ‘lager bij de grond’ - 

gewoon op de werkvloer bij de organisatie van het werk in de schilders-

werkplaats. 
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Summary 
  
Painted by two hands: division of labor among painters in 
the Low Countries in the sixteenth and seventeenth centuries 
Dorien Tamis 
 
 
The dissertation "Painted by two hands: division of labor among painters 

in the Low Countries in the sixteenth and seventeenth centuries" consists 

of a personal preface, an introduction, six chapters, an epilogue and a 

bibliography. The accompanying CD-ROM contains two databases (in 

Microsoft Office Access 2007) that are referred to in the notes to the text 

of the thesis. A concise 'manual' to these databases has been added, bet-

ween the epilogue and the bibliography, to enable readers to make use of 

the compiled data. Earlier versions of chapters IV and VI were published 

in The Burlington Magazine and Oud Holland respectively. 

 

Subject 

A sizeable percentage of the paintings created in the Netherlands in the 

sixteenth and seventeenth centuries is attributed to more than one pain-

ter. Among art historians, collaboration between painters is therefore 

accepted as a widespread, diverse phenomenon. Nonetheless, scholarship 

still focuses predominantly on individual cases and the separation of 

hands. As a result, paintings made by several artists often receive only 

peripheral attention. The aim of this study is to investigate the pheno-

menon of collaboration in its own right, as inherent to the painter's prac-

tice of the period. 

 

Problem statement and approach 

What were the reasons for painters to engage in collaboration, how did 

they operate, and what were  the contemporary views on collaboration 

and paintings made by more than one painter? The introduction discus-

ses the central questions of the study as well as the context and the me-

thod of research. The phenomenon of collaboration deserves acknowled-

gement as an essential part of the painter's practice of the sixteenth and 

seventeenth centuries; to explain why it is necessary, at least in part, to 

deviate from the customary approach. I have opted to examine collabora-

tion not just in relation to an individual artist, workshop or group, but 

rather from the broadest possible angle, in a large geographical area - the 

Netherlands - and over a longer period of time - the sixteenth - and 

seventeenth centuries. 
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Databases 

The basis of the study is a compilation of information regarding 'two 

hands' in two separate databases, the one dedicated to paintings attribu-

ted to more than one painter, the other to for written sources, e.g. literary 

texts, inventories and legal documents in which such paintings or specific 

partnerships are referred to. After all, the collection and interpretation of 

source material is the preferred method to understand the phenomenon 

of collaboration in the context of its own time, and to avoid, at least to a 

degree, modern preconceptions. Initially, I intended to use these two 

databases also to provide statistics of the kind used in historical informa-

tion technology, but the data proved to be unsuitable for that purpose. 

The collected material, however, lends itself well for the formulation of 

more general insights into the creation of paintings made by more than 

one painter, elucidating, among other things, the types of painting ap-

propriate to collaboration, and the particular working methods or forms 

of organisations pertaining to particular types of painting made in colla-

boration. All chapters rely on the material from these databases. 

 

Chapter I t / VI 

Chapter I deals with the contemporary appreciation of collaboration, the 

reasons that were given for painters to collaborate and the reception of its 

results. This chapter is based on the general statements on collaboration 

that can be found in (mainly seventeent-century) treatises on painting. 

These statements are supplemented with evidence from written sources 

in which specific co-productions are referred to. It transpires that the 

various forms of collaboration were not uniformly judged: the asses-

sments change from undivided praise to sharp censure. From Lampso-

nius' biography of Lambert Lombard published in 1565 to Weyermans 

Levens-Beschryvingen of 1729, the texts are discussed chronologically, 

divided according to different types of collaboration. The first type is that 

of the purely practical division of labour, in particular within the work-

shop and for large projects; the second involves a division of labour justi-

fied by a differentiation between idea or design on the one hand and exe-

cution on the other, based on theoretical notions originating in Italy; the 

third collaboration as a means to train young painters; the fourth, the 

participation of several painters of repute to add value to the painting 

(prestige collaboration; and the fifth the collaborations between artists 

specializing in different fields of painting.  
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If it can be assumed that the absence of written comments at the begin-

ning of the sixteenth century, indicates that the collaboration of several 

painters on one painting was an accepted and common practice, this 

chapter shows a development over the course of the seventeenth century, 

towards a rejection of certain forms of collaboration, particularly that 

between specialized painters. This rejection is based on the contemporary 

art theoretical concept of 'houding'. The crucial factor behind the dissa-

proval appears to be a lack of unity in the final result, precisely the kind of 

unity which is at the core of the seventeenth-century understanding of 

'houding'. 

 

Collaboration is usually explained as motivated by practical, economic 

reasons - not only in the secondary literature, but also in the contempora-

ry sources. These reasons are explored chapter II. Based on the classic 

teachings of the eighteenth-century Scottish economist Adam Smith, the 

leading economist Henry Mintzberg offers a generally applicable, practi-

cal methodology to consider collaboration in a structured manner. Jud-

ging by examples of actual collaboration among painters from sixteenth 

and seventeenth-centuries, division of labour is a better term to describe 

their working procedures than collaboration. The division of labour and 

the manner in which the tasks of the various employees are coordinated, 

in Mintzberg's view, the main factors in the effectiveness of the organisa-

tion of any business. The conditions and parameters, formulated by 

Smith and Mintzberg, are  compared to the division of labour among 

painters in the period under discussion.  

Using traditional criteria of classification from economics, the manner in 

which the work was organised, the relations between the collaborators 

and the effect on the appearance of the eventual painting are addressed . 

It emerges that the relations between the economic categories generally 

referred to as product, process and person, are fairly consistent. As the 

goal is to study the phenomenon of division of labour in general, indivi-

dual cases, examples of painters, paintings and  resources are used as 

case studies illustration without aspiring to a chronological overview. The 

application of insights from modern economic organization theory to the 

division of labour in the sixteenth and seventeenth-century painter's stu-

dio not only helps to clarify the practice in its own right, it also provides 

an opportunity to achieve a more coherent and unambiguous terminolo-

gy. 
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On the basis of the findings from the first two chapters and the data from 

the databases, four more extensive case studies have been singled out, 

which each represent a different type of collaboration. These cases are 

examined with regards to the way the collaboration was organised and 

the working method that was followed. Chapters III to VI discuss the 

collaboration between specialist painters; putting out work to a subcon-

tractor; manufacture, or the making of cheap paintings by the dozen; and 

prestige collaboration respectively. The format of these chapters varies 

depending on the available material and the results of the research.  

 

Chapter III deals with the collaboration of specialists: the so-called "stof-

feren", or staffage, in which  small figures and livestock were added to a 

landscape or cityscape by another hand. It transpires that in the historical 

period under discussion, the phrase "stofferen" was used in a broader 

sense. Using the seventeenth-century Flemish flower painter Daniel Seg-

hers and the seventeenth-century Dutch landscape and figure painter 

Cornelis van Poelenburch as examples,  the manner in which labour was 

divided between specialists can be shown to have been relatively simple. 

More importantly, this chapter brings together the different approaches 

to specialization analysed in the previous two: the contemporary appreci-

ation and the modern economic perspective. Surprisingly, despite the 

differences between these approaches, they arrive at the same negative 

assessment of specialization in combination with division of labour. Mo-

dern economic organization theory specifically warns against a lack of 

coordination when work is distributed between specialists, which is de-

trimental to the quality of the product. The same hazard is observed by 

seventeenth-century authors discussing the collaboration of specialized 

painters: it is unlikely to result in a successful end product. 
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In chapter IV, the genesis of the altarpiece The Coronation of Mary 

among the nine choirs of angels, completed in 1522, by the Bruges pain-

ter Albert Cornelis is reconstructed. In the art-historical literature this 

painting is mainly cited as an early documented example of division of 

labour. It is one of the few, if not the only surviving painting from the 

period for which the division of labour was described at the time of pro-

duction. Two legal documents of January 27, 1520 and April 15, 1522 (ns) 

recount the disagreements that arose between the donor, the Guild of St. 

Francis, and the painter. It emerges that Cornelis had subcontracted part 

of the work to another, unnamed painter. Previous scholars have tended 

to quote the same few sentences extracted from these documents, yet a 

close study of the material in its entirety provides ample information 

about the working method of Cornelis and his associate. These texts not 

only re-state provisions from the original contract, but also show how far 

the work had progressed at various stages. Combined with stylistic analy-

sis and research of the under-drawing using infrared reflectography, the 

analysis allows for an uncommonly precise reconstruction of the division 

of labour and the sequence in which the work was carried out. Only this 

combination of different methods of research makes it possible to de-

monstrate that the coming into being of the Coronation is more compli-

cated than could be expected on the basis of the documents alone. An 

otherwise obscure  sentence in the first of the two documents can be used 

to explain the many discrepancies between the under-drawing and the 

painted surface. It also becomes clear that it was not so much the partici-

pation of a second painter which met with objections from the donor, as 

hitherto assumed, but the fact that Albert Cornelis had not carried out his 

commission in accordance with his instructions. In the end, Cornelis had 

to adjust a painting that had largely been finished, according to the origi-

nal contract. 

This chapter is an edited version of 'The genesis of Albert Cornelis' Coro-

nation of the Virgin in Bruges', Burlington Magazine vol. CXLII, no. 

1172, November 2000, pp. 672-680. 
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The making of so-called 'dozijnstukken', cheap paintings of generic the-

mes churned out by painters at the lower end of the market, is the subject 

of chapter V. This practice is often described as mass production, but 

when it comes to paintings the term manufacture is more suitable for this 

serial, fast and cheap method of production. Manufacture is used to de-

signate an industrial process where little or no equipment is used. Diffe-

rent sources testify that the least prosperous painters responsible for this 

kind of painting did not operate on their own, but worked in the service of 

art dealers. The surviving records of the seventeenth-century Antwerp 

trading firms Forchoudt and Musson demonstrate how art dealers syste-

matically applied division of labor when commissioning cheap paintings. 

Karel van Mander, in the biography of his teacher Pieter Vlerick, descri-

bes a far-reaching division of labour among the Malines tüchlein painters 

around the middle of the sixteenth century. It might seem an anachro-

nism, but in Van Mander's description the characteristics of modern as-

sembly line production can be recognized: different collaborators each 

executing a clearly delineated part of one and the same painting. Unfor-

tunately, this type of painting on canvas is highly perishable, and very few 

have been preserved. The only corpus to provide an opportunity to exa-

mine the described method in practice is that of the works attributed to 

the so-called group Verbeeck. Although there are unmistakable signs of 

serial production in these paintings, there is too little comparable materi-

al to reach firm conclusions. Moreover, the cohesion of the group Ver-

beeck derives from an attribution based on the similarity of motifs, which 

increases the risk of a circular argument.  
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In the production method discussed in chapter VI, collaboration is no 

longer a means to cut costs or gain time, but a purpose in its own right to 

increase value. The joining of forces by renowned painters gave a painting 

added lustre, and turned it into a coveted collector's item. The Earthly 

Paradise by Jan Brueghel I and Peter Paul Rubens is examined as exem-

plary of this so called prestige collaboration. Comments by contempora-

ries show that it was precisely the fact that the painting was a co-

production by these two famous masters that made the work into a real 

showpiece. The composition as a whole, including the figures is grounded 

in a pictorial tradition that enjoyed popularity in the late sixteenth and 

early seventeenth centuries. The painting contains information on the 

way the collaborative creation of this composition was organised. Follo-

wing its execution step-by-step, from the purchase of the panel to affixing 

the signature, provides information about the work's progress. What can 

be deduced from the paint surface of the Earthly Paradise, agrees with 

the working method for paintings in which another painter provided the 

figures that can be distilled from the journal of Jan Brueghel II. It sug-

gests that Jan Brueghel I must have been the initiator as wel as the final 

vendor of the The Hague Earthly Paradise. It is, however, Rubens' mas-

terly contribution that makes this painting into something really extraor-

dinary. His share in the invention of the composition is particularly appa-

rent from the image sources used. In this case, the whole is more than 

merely the sum of two parts produced by different masters. 

This chapter is an edited version of 'In kompagnie geordonneert en ge-

schildert, een onderzoek naar de ontstaansgeschiedenis van het Aardse 

Paradijs van Peter Paul Rubens en Jan Brueghel d.O', Oud Holland 115 

nr. 2, 2001/2002, pp. 111-130. 
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Epilogue 

In the epilogue Mintzberg's methodology is used to verify whether the 

conclusion of chapter III - in which the work process is related to the 

success of the result, the painting - can be applied in reverse: are there 

types of paintings, or certain styles that lend themselves well to division 

of labor; or styles where collaboration is not to be expected? Using the 

workshop practice of Frans Floris and Rembrandt as examples, the me-

thods and styles of painters can be analysed for opportunities to divide 

the labor as well as the potential benefits of doing so. This can give insight 

into whether or not division of labour is to be expected. In addition, such 

an analysis can help with assembling a painter's oeuvre, support  argu-

ments for attributions, and clarify the evaluation of the authenticity of a 

piece. On the basis of research on paintings by two hands it is possible to 

establish a direct link between style and economic factors, not in terms of 

the general economic conjuncture where it is often sought, but much 'clo-

ser to the workfloor', in the organization of labor in the painter's work-

shop. 
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