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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. 
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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.  



35 
 

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. 
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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. 



41 
 

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. 


