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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 
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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. 
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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. 
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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. 


