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Hoofdstuk II 
 
"[ ...] Veele handen maaken makkelyk werk". Werkverdeling 
als onderdeel van de schilderpraktijk, een overzicht aan de 
hand van economische termen 
 

 

 

"Gedachtig aan het oud spreekwoort, veele handen maaken makkelyk 

werk", zo vat de schilder,  schrijver en avonturier Jacob Campo Weyer-

man het nut van samenwerking samen. Het verdelen van het werk aan 

één bepaald karwei over meer personen heeft praktische voordelen, zoals 

het sneller en doelmatiger kunnen werken. Getuige Weyermans uitspraak 

gold dat ook voor schilders, in elk geval voor de in Amsterdam opgeleide 

Engelse portretschilder Gottfried Kneller waar het in deze passage uit zijn 

Levens-beschryvingen over gaat, en die er een hele sleep assistenten op 

nahield die het bijwerk, de draperieën of stillevenelementen in zijn werk 

schilderden. 1  

 Vanuit economisch gezichtspunt is het verdelen van het werk aan 

één specifieke taak of product over meer mensen een van de methoden 

om de efficiëntie van een bedrijf te vergroten. Dat principe, het principe 

van de arbeidsverdeling, werd voor het eerst expliciet geformuleerd door 

Adam Smith. De achttiende-eeuwse Schotse filosoof Smith wordt be-

schouwd als de grondlegger van de moderne economische wetenschap. 

Cruciaal in zijn theorie van economische groei is arbeidsverdeling, een 

verschijnsel dat hij gepaard laat gaan met specialisatie en standaardisa-

tie.2 Door Smiths theorie, en met name die drie principes, te vergelijken 

met wat we weten van het functioneren van schilderwerkplaatsen in de 

zestiende en zeventiende eeuw is van de uiteenlopende samenwerkings-

praktijken een meer algemeen beeld op te bouwen. Dat beeld is nog ver-

der aan te scherpen door inzichten te hanteren uit de hedendaagse orga-

nisatiekunde. Organisatiekunde is het deelgebied van de moderne econo-

mische wetenschap dat zich bezighoudt met het effectief structureren van 

organisaties, dat wil zeggen: bedrijven en instellingen. Nog steeds een 

standaardwerk is het in 1983 voor het eerst verschenen Organisatiestruc-

turen van Henry Mintzberg, een compilatie en analyse van de academi-

sche kennis op dit gebied.3 De principes waar Mintzberg vanuit gaat, zijn 

                                                             
1 Weyerman dl. III 1729, p. 72, zie ook database bronnen, nrs. 438, 773, 1398-1403, 1428, en 
1431-1432. 
2 Smith 1776 (Skinner 1979). 
3 Mintzberg 1997 (1983). Overigens is het goed in gedachten te houden dat Mintzbergs boek 
is geschreven met het oog op het ontwerpen van een organisatie, een bedrijf, terwijl het hier 
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nogal altijd dezelfde als die door Adam Smith werden neergelegd in The 

Wealth of Nations: arbeidsverdeling, specialisatie en standaardisatie. In 

Mintzbergs visie zijn arbeidsverdeling en de wijze waarop het werk tussen 

de verschillende medewerkers gecoördineerd wordt van doorslaggevend 

belang bij het doelmatig structureren van willekeurig welk bedrijf. Hoe-

wel het te betwijfelen valt of het een toepassing is die Mintzberg voor 

ogen heeft gestaan, zouden zijn principes daarom dus ook geldig moeten 

zijn voor de schilderkunst van een paar eeuwen geleden. Want schilderen 

was in de eerste plaats een bedrijf,  dat als ambacht te definiëren is als 

geschoold handwerk, in de praktijk geleerd onder leiding van een vak-

man, dat bedrijfsmatig wordt uitgeoefend. De toegankelijkheid van de 

synthese die Mintzberg geeft maakt het eenvoudig de inzichten uit zijn 

discipline met terugwerkende kracht toe te passen op de organisatie van 

de werkplaats van zestiende – en zeventiende-eeuwse schilders, zoals ik 

hierna heb gedaan. 

 Het beschouwen van de verschillende aspecten van arbeids-

verdeling in de schilderswerkplaats zoveel mogelijk volgens een con-

sistente moderne terminologie - voor zover specifieke benamingen uit de 

tijd zelf al bestaan worden ze nogal uit de losse hand gebruikt - draagt bij 

aan een overzichtelijker beeld. Maar het aan de hedendaagse economie 

ontleende theoretische raamwerk biedt nog andere mogelijkheden. In de 

inleiding heb ik er al aan gerefereerd; bij het verzamelen van gegevens 

over samenwerking tussen schilders tekenen zich patronen af in de in-

formatie.4 Allereerst valt op dat bepaalde typen schilderijen - dat wil zeg-

gen typen voorstellingen of genres maar ook stijlen - zich beter voor sa-

menwerking lenen dan anderen. Ten tweede zijn er een beperkt aantal 

vormen te onderscheiden waarin de samenwerking, het werkproces, ge-

organiseerd werd. De betrekking van de medewerkers tot elkaar, als der-

de, blijkt eveneens aan vaste verhoudingen onderhevig. Deze observaties, 

die volgens de moderne economische terminologie te onderscheiden zijn 

als karakteriseringen naar product, proces en persoon, hangen onderling 

                                                                                                                                         
gebruikt wordt voor analyse achteraf. Voor dat laatste zijn alleen de eerste twee typen 
bedrijven die Mintzberg in zijn boek onderscheidt, interessant. De andere 
organisatiestructuren die de auteur onder de loep neemt zijn veel complexer, en gaan met 
tientallen tot honderden medewerkers de schaal van zelfs de grootste schilderswerkplaats 
ver te boven.  
4 Ik verwijs naar de gegevens omtrent schilderijen, toegeschreven aan meer schilders, die ik 
verzameld heb in twee databases, een database  voor schilderijen en een database met 
bronmateriaal. Voor een algemene evaluatie van het bijeengebrachte materiaal, waar ik 
veelvuldig naar verwijs, zie de inleiding, pp. 1 nt. 3, en 12-13; en de toelichting op de data-
bases, pp. 195-196. 
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nauw samen. Bij een bepaald type schilderij - het product - past het ene 

werkproces beter dan het andere en vice versa. Wat dat concreet inhoudt  

komt in de loop van het hoofdstuk nog verder aan bod, maar is kort te 

illustreren met een bloemguirlande van Daniël Seghers met figuren toe-

gevoegd door Erasmus Quellinus II. Het product is een van die typische 

bloemguirlandes, geschilderd door een bloemschilder en door een andere 

hand van figuren voorzien. Deze gespecialiseerde schilders waren beide 

zelfstandige meesters - de personen - die min of meer onafhankelijk van 

elkaar hun werk konden uitvoeren: het werkproces (afb. 1).5 Zelden gaat 

het er anders aan toe; het zal niet meevallen om een schilderij als dit te 

vinden dat bijvoorbeeld in werkplaatsverband gemaakt werd, met de op-

eenvolgende lagen in plaats van de verschillende onderdelen van de voor-

stelling - proces - over de meester en zijn assistenten - persoon - verdeeld. 

De relaties tussen product, persoon en proces blijken redelijk consistent. 

 Niet toevallig komen die ordeningsprincipes volgens proces,  

persoon en product (of doel) overeen met drie van de vier klassieke inde-

lingscriteria die gangbaar zijn in de economie. Zo goed als die principes te 

gebruiken zijn om een modern bedrijf te structureren, zo goed kunnen ze 

ook dienen om te begrijpen hoe arbeidsverdeling in het zestiende- en 

zeventiende-eeuwse schilderswerkplaats functioneerde. Beide gehoorza-

men aan dezelfde 'wetten' zoals die door Mintzberg beschreven worden, 

tot op zekere hoogte tenminste.6 Bij het analyseren van schilderwerk-

plaatsen, organisaties die nooit groter zijn dan de eenvoudigste vorm die 

door economen in beschouwing worden genomen, en waarbij het zoals 

hier ook nog met terugwerkende kracht gebeurt, zijn niet meer dan de 

meest basale principes bruikbaar. Toch biedt het de mogelijkheid om de 

verschillende aspecten van het fenomeen samenwerking in de schilder-

kunst te benoemen en aan elkaar te relateren.  

 Al wisselt het perspectief afhankelijk van bepaalde kunsthistori-

sche kwesties, de economische opvattingen over arbeidsverdeling zoals 

aanvankelijk geformuleerd door Smith, en samengevat en uitgebreid door 

Mintzberg, vormen voor dit hoofdstuk over samenwerking en schilders-

praktijk de rode draad. Het is immers met nadruk de bedoeling om in 

plaats van de samenwerkingspraktijk van een individuele schilder of 

groep te analyseren, de praktijk an sich aan een nader onderzoek te on-

derwerpen. In dit hoofdstuk is de grootste gemene deler het doel: welke 

                                                             
5 Zie database schilderijen, nr. 229. 
6 In totaal bespreekt Mintzberg 1997 (1983), pp. 55-77 er zes, waarvan alleen nog de 
ordening naar plaats tot de klassieke ordeningsprincipes voor bedrijven wordt gerekend. 
Voor het groeperen naar plaats (of functie) binnen de organisatie en de andere twee 
ordeningsprincipes is de omvang en personele bezetting van schilderswerkplaatsen, zelfs die 
als 'groot' geclassificeerd worden, te klein.  
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algemene patronen zijn er te onderscheiden, en wat zijn de parameters? 

De verschijningsvorm van het schilderij, de vorm waarin het werk werd 

georganiseerd, en de onderlinge verhouding van de medewerkers worden 

zoveel mogelijk met elkaar in samenhang besproken. Soms houdt dat wel 

in dat kwesties als die van de rol en status van werkplaatsmedewerkers, 

die in de kunstgeschiedschrijving gewoonlijk in één keer behandeld wor-

den in plaats daarvan op verschillende plaatsen in dit hoofdstuk herno-

men worden. En net als in het vorige hoofdstuk is het geregeld zo dat een 

bepaald samenwerkingsverband of type van co-productie dat onder één 

van de noemers proces - persoon - product wordt besproken, ook betrek-

king heeft op één van de andere. Het is niet voor niets dat ook Mintzberg 

voortdurend benadrukt dat deze parameters niet onafhankelijk van elkaar 

functioneren, en soms zelfs uitwisselbaar zijn.7  

  

Wanneer samenwerking als praktische maatregel toegepast wordt, be-

doeld om de doelmatigheid van een bedrijf te vergroten, is het beter om 

over arbeidsverdeling te spreken. Die term; division of labour werd in 

1776 door Adam Smith geïntroduceerd in The Wealth of Nations.8 Om de 

strekking van het begrip te demonstreren gebruikt de Schot het voorbeeld 

van "a very trifling manufacture", dat van de speldenmaker. Zelfs bij zo 

iets schijnbaar eenvoudigs als het fabriceren van een speld, aldus Smith, 

was het productieproces al opgedeeld in tenminste een achttiental aparte 

handelingen die telkens door een andere gespecialiseerde arbeider wer-

den uitgevoerd. Een aanzienlijke stijging in productiviteit was het resul-

taat. Waar één man, alleen, misschien maar één, maar hooguit twintig 

spelden per dag zou kunnen maken, is de opbrengst per man verbluffend 

veel hoger wanneer het werk verdeeld wordt: 

 

"Those ten persons, therefore, could make among them 

upwards of forty-eight thousand pins in a day. Each 

person, therefore, making a tenth part of forty-eight 

thousand pins, might be considered as making four 

thousand eight hundred pins in a day" 9 

 

Dat is tenminste tweehonderdenveertig keer zoveel spelden als de man 

kan maken die alle achttien verschillende taken alleen moet uitvoeren. 

 Smith gebruikt de "trifling manufacture" van de speldenmaker 

om het nut van arbeidsverdeling te demonstreren: de grote toename van 

                                                             
7 Zie bijvoorbeeld Mintzberg 1997 (1983), pp. 45-46. 
8 Smith 1776 (Skinner 1979), pp. 46 en 109-121. 
9 Smith 1776 (Skinner 1979), p. 110. 
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de hoeveelheid werk die hetzelfde aantal mensen in dezelfde tijdspanne 

gedaan krijgt. De belangrijkste reden: wanneer iemand zich toelegt op de 

taak waarvoor zijn geschiktheid, zijn aanleg, het grootst is, kan hij deze 

ook beter uitvoeren dan een ander. Het telkens opnieuw verrichten van 

dezelfde handelingen, de herhaling die het gevolg is van deze specialisa-

tie, zorgt ervoor dat de specialist zijn taak beter kan leren en er een steeds 

grotere handigheid in krijgt. Ten tweede wordt er tijd bespaard die anders 

nodig is voor het omschakelen naar een andere taak. Specialisatie maakt 

het bovendien makkelijker de betreffende opgave nog verder te stan-

daardiseren of nieuwe werkmethoden te ontwikkelen; Smiths derde en 

laatste punt. Uit Smiths betoog komt naar voren dat specialisatie in één 

aspect van het werk als complement van arbeidsverdeling moet worden 

beschouwd. Die twee, arbeidsverdeling en specialisatie, zijn onlosmake-

lijk met elkaar verbonden.10  

 De gunstige uitwerking van arbeidsverdeling is niet voorbehou-

den aan de bedrijfstak van de speldenmaker. Volgens Smith zal het effect 

van arbeidsverdeling "in every other art and manufacture" -  in elke an-

der ambacht en nijverheid - hetzelfde uitpakken. In willekeurig welk rati-

oneel georganiseerd productieproces is arbeidsverdeling een manier 

waarmee op tijd en kosten bespaard kan worden. In hoeverre het produc-

tieproces in verschillende en gestandaardiseerde handelingen kan worden 

opgebroken, dat verschilt dan weer wel per bedrijfstak.11 

 Want is een speld zonder meer een standaardproduct, een schil-

derij is dat niet. Daarom gelden voor de schilderkunst als culturele indus-

trie, voorwaarden die afwijken van de gebruikelijke. Bij de productie van 

schilderijen zijn naast de kosten van materiaal en arbeid ook andere, en 

veelal ongrijpbare factoren van belang. Het talent en de ambitie van de 

maker, diens reputatie en in verband daarmee; de mate van eigenhandig-

heid van een werk, en tenslotte de positie van de koper zijn alle medebe-

palend voor de wijze waarop het eindproduct, het schilderij, gewaardeerd 

wordt.12 Het belang van deze culturele factoren verschilt per type samen-

                                                             
10 Smith's 1776 (Skinner 1979), pp. 46 en 110-117  argumenten waarom arbeidsverdeling tot 
een verhoogde productiviteit leidt, worden door Mintzberg 1983 (1997) pp. 27-29 herhaald 
en uitgebreid. Hoezeer beide, arbeidsverdeling en specialisatie, met elkaar samenhangen 
blijkt overigens ook uit de manier waarop Mintzberg de termen gebruikt, alsof ze vrijwel 
uitwisselbaar zijn.  
11 Smith 1776 (Skinner 1979), pp. 110-111. 
12 Voor een bespreking van de algemene definitie van culturele industrie in een 
economische context, waarbij onder meer een uitleg waarom 'creatieve industrie' in plaats 
van culturele industrie een misleidende benaming is, zie Rasterhoff 2012, pp. 14-29, m.n. 
29. Op welke wijze ongrijpbare factoren meewegen bij de waardering van schilderijen, zie 
Romein 2001, pp. 78-85 over de invloed van de waardering van creativeit op de markt voor 
schilderkunst in zeventiende-eeuws Leiden; en Sluijter 2008, pp. 9-23 en Sluijter 2015, pp. 
19-22 over de waarde van de reputatie van een schilder.  
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werking. Bij de met zorg uitgevoerde co-producties van vermaarde mees-

ters, bedoeld voor een oordeelkundige clientèle - de zogenoemde prestige-

samenwerking - wegen ze vanzelfsprekend veel zwaarder dan aan het 

andere uiterste van de markt, dat van de anonieme, snel en goedkoop 

vervaardigde dozijnwerken.13 Maar zo goed als verschillen zijn er ook 

overeenkomsten. Het zijn die overeenkomsten, de economische mecha-

nismen die samenwerking tussen schilders reguleren, waar ik me in dit 

hoofdstuk in de eerste plaats op concentreer. Daarom is de tekst opge-

bouwd volgens een methodiek die gebaseerd is op Smith en Mintzberg, 

gericht op de bedrijfsmatige kant van het schilderen. Daarmee is vanzelf-

sprekend - moet ik het eigenlijk nog zeggen? - niet bedoeld dat creatieve 

overwegingen minder belangrijk waren dan bedrijfsmatige.  

 Want de schilderkunst in de Nederlanden van de zestiende en 

zeventiende eeuw was zeker een bedrijf, en een bloeiend bedrijf boven-

dien. "[P]erche se ne fa mercantia di non piccola importanza" – omdat 

het een handel van niet weinig belang betreft – volgens Lodovico Guicci-

ardini in zijn Descrittione di tutti i Paesi Bassi uit 1567. Deze vaak geci-

teerde zinsnede werd door de auteur, een Italiaans koopman, aangevoerd 

om de hoeveelheid aandacht te verklaren die hij besteedde aan de kun-

stenaars werkzaam in de Lage Landen. In Guicciardini’s tijd waren dat er 

in zijn woonplaats Antwerpen driehonderd, naar verluidt meer dan de 

bakkers en de vleeshouwers van de stad samen.14 Tot ver voorbij de ze-

ventiende eeuw spraken  bezoekers van de lage landen hun verbazing over 

de omvang en variëteit van de schilderijenproductie.15 Al lang voor Guic-

ciardini's tijd, in de vijftiende eeuw, was de vervaardiging van schilderijen 

als onderdeel van de nijverheid in luxegoederen in de Zuidelijke Neder-

landen uitgegroeid tot een bedrijvigheid van betekenis, een expansie die 

in het Noorden niet veel later volgde.16 

 De som van al die gemaakte schilderijen moet vele en vele malen 

groter geweest zijn dan datgene wat de tand des tijds heeft doorstaan. 

Veel, heel veel. Dat is vaak het niet nader gespecificeerde antwoord op de 

vraag naar de omvang van de schilderijenproductie. Beredeneerde schat-

tingen van de hoeveelheid gemaakte schilderijen zijn er ook. Eén ding 

hebben deze studies gemeen, al zijn ze niet soortgelijk wat de typen schil-

derijen, regio’s of perioden betreft: ze komen uit op indrukwekkende aan-

tallen. Rond het midden van de zestiende eeuw zouden zich in de Noorde-

                                                             
13 Zie respectievelijk hoofdstuk VI en hoofdstuk V.  
14 Guicciardini 1567, p. 97 in Dubbe en Vroom 1986, pp. 13-16. 
15 Sluijter 2003, pp. 12-13. 
16 Campbell 1976, pp. 188-190; Jacobs 1989, passim; Van Uytven in Ainsworth, Van 
Schoute en De Patoul 1994, pp. 15-49; North 1992, pp. 101-125; Montias 1994, p. 60; De 
Marchi en Van Miegroet 1994, pp. 451-464; en Campbell 1998a, pp. 18-23. 
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lijke Nederlanden in kerken en kapellen ergens tussen de 8500 en 9500 

altaren hebben bevonden. Al hoeft niet elk van die altaren noodzakelijk 

van een geschilderd altaarstuk voorzien te zijn geweest, het getal geeft wel 

een indicatie van de hoeveelheid schilderijen die voor religieuze instellin-

gen gemaakt moeten zijn.17 Van de goedkoop vervaardigde en zeer ver-

gankelijke waterverfdoeken die een specialiteit van de Mechelse schil-

dersateliers van de tweede helft van de zestiende eeuw waren, moeten er 

ooit vele tienduizenden in de omloop zijn geweest. De gildearchieven van 

die tijd wijzen op het bestaan van zo’n honderdvijftig ateliers, en de pro-

ductie van al die werkplaatsen is op een duizelingwekkend aantal van 

40.000 schilderijen per jaar geschat.18 Ná de Alteratie, de overgang van 

katholiek naar protestants bestuur,  zouden er alleen in Holland tussen 

1580 en 1700 jaarlijks gemiddeld 50.000 schilderijen gemaakt zijn, en in 

de Republiek der Zeven Provinciën als geheel tussen de 63.000 en 70.000 

per jaar.19  

 Het zijn enorme aantallen, die duidelijk maken dat er een om-

vangrijke markt voor schilderijen bestond. Daarmee is aan een eerste van 

drie voorwaarden om arbeidsverdeling de moeite waard te maken vol-

daan: een markt van voldoende omvang (1). "That the division of labour 

is limited by the extent of the market" heet het bij Smith. Zonder vol-

doende vraag is het niet lonend een bepaald beroep uit te oefenen, laat 

staan om het werk te verdelen over meer personen. Sommige bezigheden, 

voegt Smith daar aan toe, zijn dan ook alleen rendabel in een grote stad.20 

Dat laat zich ook constateren voor de schilderkunst. Dat de omvang van 

de markt voor schilderijen in de kleinere plaatsen in de Nederlanden niet 

heel groot geweest zal zijn, en het nut van arbeidsverdeling dus gering, 

blijkt bijvoorbeeld uit de gegevens over een provinciestad als Zwolle. Daar 

stonden, voordat de schilders zich in 1652 in een eigen Bartholomeus-

gilde afscheidden, niet meer dan zes schilders ingeschreven bij het Lucas-

gilde.21 De productie van schilderijen van meer dan lokale betekenis con-

                                                             
17 Helmus 2010, pp. 50-54 en 341-345. 
18 De Marchi en Van Miegroet 2005; zie ook hoofdstuk V. 
19 Montias 1990b, p. 372; Van der Woude 1991, p. 315 tabel 8; North 1992, inleiding z.p. en 
pp. 101-125; en Sluijter 1999, pp. 116-118.  
20 Smith 1979 (1776), pp. 121-126; en Mintzberg 1997 (1983), pp. 4-10 en 45. Het begrip 
kritische massa, de omvang van de groep individuen, die nodig is om een bedrijf van welke 
aard dan ook om tot bloei te komen staat hiermee in verband, en werd voor de schilderkunst 
van de zeventiende eeuw geïntroduceerd door Montias 1982, p. 105; Montias 1987, pp. 457-
458; en concreet uitgewerkt door Rasterhoff 2012, pp. 253-255; een verband naar kwaliteit 
wordt gelegd door Sluijter 2015, pp. 16-19.  
21 Streng en Van Dijk 1997, p. 15: in dezelfde tijd waren in het Lucasgilde onder andere ook 
nog de glasschrijvers, goudsmeden, de beeldsnijders, kistenmakers, drukkers, boekbinders 
en -verkopers, en schoolmeesters opgenomen. 
Het beeld van de werkplaatsorganisatie van de schilder in kleinere plaatsen conformeert aan 
het algemene beeld van het ambachtelijk bedrijf, waar doorgaans slechts voor de lokale 
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centreerde zich in de grote steden, zoals Amsterdam of Antwerpen, Brus-

sel, Brugge, Den Haag, Haarlem, Leiden, Mechelen of Utrecht.22 Daar 

werd niet alleen voor de ‘binnenlandse’ markt gewerkt, maar ook voor de 

export naar Duitsland, Frankrijk, Italië, Spanje en van daaruit naar Zuid 

Amerika, het Baltische gebied en Scandinavië.23 Uiteraard varieerde aard 

en omvang van de schilderijenproductie per plaats en in de loop der tijd. 

Zo was Brugge lang een cultureel centrum van betekenis, maar aan het 

begin van de zestiende eeuw lijkt de schilderkunstige bedrijvigheid daar 

terug te lopen, terwijl het aantal inschrijvingen van meesterschilders en 

leerlingen in het gilde van Antwerpen juist toenam.24 En de omvang van 

de productie van goedkope (waterverf)schilderijen in Mechelen, in de 

tweede helft van de zestiende eeuw verbijsterend in zijn omvang, zou 

gedurende de zeventiende eeuw steeds verder zijn teruggelopen.25  

 Fluctuaties in de schilderijenproductie werden niet alleen door 

economische factoren veroorzaakt, maar ook door sociale. Hadden de 

vernielingen van de Beeldenstorm van 1566 in het Zuiden op den duur 

een stroom aan nieuwe en grootschalige opdrachten voor altaarstukken 

en kerkdecoratie tot gevolg; in het Noorden verdwenen dergelijke op-

drachten juist omdat de (openlijke) katholieke eredienst er in de periode 

tussen 1573 en 1581 verboden werd. Daar zette de tendens die ook al in 

het Zuiden waarneembaar was, namelijk dat schilders zich steeds meer op 

afgebakende typen voorstellingen zoals portretten, landschappen of stil-

leven enz. concentreerden, zich verder door.26 Na 1660 kromp de markt 

                                                                                                                                         
markt gewerkt werd.  Soms werd een meester geholpen door enkele knechten of leerlingen. 
In dit soort bedrijfjes was  arbeidsverdeling niet zo ver ontwikkeld, zie Noordegraaf 1976, p. 
4. 
22 In deze tijd waren de Nederlanden het gebied in Europa met de hoogste graad van 
verstedelijking, volgens Brulez 1986, p. 84 een voorwaarde voor grote artistieke 
bedrijvigheid.  
Voor het aantal schilders actief in een bepaalde stad in een gegeven jaar, is op de website 
van Ecartico een geanimeerde kaart Number of painters active in different towns in the 
Low Countries 1500-1700 te raadplegen, zie 
http://www.vondel.humanities.uva.nl/ecartico/analysis/?task=numbersmap (9 november 
2015).  
23 Floerke 1905, pp. 75-85; Campbell 1976, pp. 190 en 196-197; Dubbe en Vroom 1986, p. 
22; North 1992, pp. 47-48; Montias 1996, pp. 28-29, 57-59 en 68-70; Vermeylen 1999, m.n. 
pp. 18-21. 
24 Sosson 1970, pp. 91-100 meent dat de schilderijenproductie in Brugge zich bovendien 
concentreert in een paar grote ateliers in plaats van een groter aantal kleinere; zie ook 
Montias 1990b, p. 368. 
25 De Marchi en Van Miegroet 2005; zie ook hoofdstuk V. 
Overigens zijn in zeventiende-eeuwse inventarissen nog steeds grote hoeveelheden 
waterverfdoeken aan te treffen, soms met vermelding van een herkomst uit Mechelen, zie 
bijvoorbeeld Duverger 1969, pp. 83, 96-97, 108, 112, 122 en 169. Systematisch onderzoek 
zou mogelijk een beter beeld geven van de mate waarin deze productie afnam. 
26 Dubbe en Vroom 1986, p. 14;  North 1992, pp. 101-125; Thijs 1993, pp. 105-113; Bok 
1994, pp. 91-99; De Marchi en Van Miegroet 1994, pp. 451-464; Briels 1997, p. 29; Sluijter 
1999, pp. 114-116; Baudouin 2000, pp. 1-2; en Peeters 2008, p. 98.  



57 
 

voor schilderijen in het Noorden in hoog tempo. Tijdgenoten weten dat 

aan de gevolgen van het voortdurende oorlog voeren, met als dramatisch 

dieptepunt de economische kracht in het rampjaar 1672, toen de Repu-

bliek door Engeland én Frankrijk werd aangevallen; en aan een verande-

rende mode. Maar ook jarenlange structurele overproductie deed de 

vraag naar nieuwe schilderijen fors afnemen.27 

 Maatschappelijke onrust of een veranderend economisch tij; de 

mobiliteit van schilders op zoek naar werk was groot. Lokale gebeurtenis-

sen hadden hun invloed, zoals de grote brand in Delft van 1537. De we-

deropbouw trok veel kunstenaars van elders naar de stad.28 In een breder 

verband brachten de godsdiensttwisten met name na de val van Antwer-

pen in 1585 een uittocht van emigranten naar de Noordelijke Nederlan-

den op gang. Onder hen waren veel schilders, die zich vestigden in steden 

als Middelburg, Amsterdam en Haarlem. In Haarlem verachtvoudigde 

het aantal schilders zelfs in kwart eeuw tijd, tussen 1609 en 1635; een 

toename die vele malen groter was dan de algemene bevolkingsgroei in de 

stad.29 In het geteisterde Antwerpen droeg na de eeuwwisseling de Con-

trareformatie bij aan een nieuwe, en opzienbarende groei van de kunstin-

dustrie. In 1616 bleek het aantal schilders weer bijna verdubbeld naar 

ruim 200.30 Op zoek naar werk, maar ook avontuur of nieuwe inspiratie 

trokken schilders wanneer ze hun leertijd eenmaal achter de rug hadden 

van de ene naar de andere plaats, niet alleen binnen de Nederlanden 

maar over heel Europa. Een voortdurende uitwisseling van werkmetho-

den en picturale motieven was het resultaat.31 

 Dat is een relevante constatering, want het biedt de mogelijkheid 

om gaandeweg dit hoofdstuk verder uit te werken in welke vorm voldaan 

werd aan de andere voorwaarden waaraan volgens economen moet wor-

den beantwoord om arbeidsverdeling nuttig te maken: een reservoir aan 

direct inzetbare arbeidskrachten (2) en coördinatie tussen de taken die de 

verschillende medewerkers moeten uitvoeren (3).32  

 

                                                             
27 Montias 1990b, p. 368; Israel 1991, p. 295; Bok 1994, pp. 120-127; De Vries en Van der 
Woude 1995, pp. 403-404 en 775. 
28 Dubbe en Vroom 1986, p. 21. 
29 Kloek 1993, pp. 55-56; Briels 1997, pp. 27-29 en passim;  Sluijter 1999, p. 117; Goosens 
2001, pp. 44-49.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
30 Dubbe en Vroom 1986, p. 21; Briels 1987, pp. 12-26; Thijs 1993, pp. 105-113. 
31 Zie o.a. Van de Wetering 1997, pp. 43 en 139-140; Lammertse en Giltaij 2008, p. 26.  
32 Mintzberg 1997 (1983), pp. 4-10 en 45 deelt getrouw aan zijn opzet de manieren om het 
werk te coördineren in vijven: onderlinge aanpassing (a); direct toezicht (b); en 
standaardisering van de werkmethode (c), het product (d) en de vaardigheden van de 
medewerkers (e). 
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Proces 
Een voortdurende uitwisseling betekent dat van de schildermethoden, de 

manier van werken die schilders hanteerden, wel een algemeen beeld te 

geven valt. Want het mag duidelijk zijn: een schilder was beslist geen vrij 

kunstenaar, die eens lekker flamboyant met verf kon gaan smeren, al naar 

gelang de inspiratie van het moment. Hij was een ambachtsman, die zijn 

dagelijks brood zo goed mogelijk moest zien te verdienen.33 En om in een 

ambachtelijke werkvorm te kunnen functioneren, om kennis van de ver-

vaardiging van een product te kunnen overdragen én om binnen een pro-

ductieproces bepaalde onderdelen aan een ander te kunnen overlaten 

moet dat werkproces volgens rationeel bepaalde, gestandaardiseerde 

methoden uitgevoerd worden aldus – kort samengevat – Mintzberg. Een 

gestandaardiseerd werkproces is één van de manieren waarmee de coör-

dinatie tussen de taken die verschillende medewerkers moeten uitvoeren 

tot stand kan worden gebracht (3c). 34 De econoom heeft geen specifieke 

beroepsgroep in gedachten, maar geprojecteerd op het zestiende- en ze-

ventiende-eeuwse schildersambacht wekken Mintzbergs uitspraken de 

verwachting dat de praktijk vereiste dat de vaardigheden die een schilder 

geleerd had, een zekere uniformiteit moeten hebben bezeten. Zonder dat 

zou het niet alleen onmogelijk zijn om het vak over te brengen van mees-

ter op leerling, maar ook om op een productieve manier een bijdrage te 

leveren aan het werk van een andere schilder.  

 Ervan uitgaand dat alleen schilders die hun eerste leertijd al ach-

ter de rug hadden een volwaardige bijdrage konden leveren, of zij nu gezel 

waren of meester, wordt hier alleen die vorm van werkverdeling in be-

schouwing genomen.35 Uiteraard bestonden er verschillen in de werkwij-

ze, in de loop van de tijd, per plaats, per type voorstelling en ook per 

schilder, maar in grote lijnen en wat arbeidsverdeling aangaat zullen die 

verschillen zullen minder zwaar gewogen hebben dan de overeenkom-

sten.  

 Hoe verliep het vervaardigingsproces van een schilderij dan, in 

termen van Smith en Mintzberg?  Conform de manier waarop Smith dat 

bijna driehonderd jaar later beschreef voor de speldenmaker, was het 

                                                             
33 Price 1974, pp. 120-121. 
34 Mintzberg 1997 (1983), pp. 4-10, 33 en 41-46.  
35 Leerlingen zullen in de eerste jaren van hun leertijd weinig productief zijn geweest, al 
namen ze zeker deel aan de werkzaamheden in het atelier. Ze voerden bijvoorbeeld 
voorbereidende handelingen aan het schilderen uit zoals het prepareren van paletten, het 
schoonmaken van penselen en het wrijven van verf. In tegenstelling tot gezellen ontvingen 
ze geen loon, maar betaalden voor het onderwijs dat ze kregen; zie onder meer: Campbell 
1976, p. 190; Miedema 1981, pp. 56-63; Van de Wetering 1986b, pp. 45-90; Bok 1990, pp. 
58-68; De Jager 1990, pp. 69-111; North 1992, pp. 79-85; Bok 1994, pp. 43-44; Montias 
1996, pp. 100-101. 
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maken van een schilderij al voor het begin van de zestiende eeuw opge-

splitst in afzonderlijk onderdelen die uitgevoerd werden door gespeciali-

seerde ambachtslieden. De manier waarop het werk aan een schilderij in 

stappen was verdeeld had in de eerste plaats te maken met de ver- of be-

werking van de verschillende materialen: van grondstoffen als hout voor 

panelen tot halffabricaten als doek, eveneens voor de drager, of pigmen-

ten en olie. De opsplitsing is een weerspiegeling van de indeling van de 

gilden, die van oudsher gevormd werden op basis van de gebruikte grond-

stoffen.36 Het verloop van het productieproces in zijn geheel, van begin 

tot eind, visualiserend als een voortgaande lijn, benoemt Mintzberg dit 

type werkverdeling als horizontale taakspecialisatie, dat wil zeggen de 

specialisatie in één onderdeel van een productieproces van grondstof tot 

eindproduct.37 Terugkomend op de schilder houdt dat in dat hij als laatste 

schakel in het productieproces van schilderijen zijn materialen kon aan-

schaffen bij andere gespecialiseerde ambachtslieden of handelaren. 38 Om 

te beginnen was dat de drager; meestal paneel of doek in een standaard-

formaat of naar de gewenste maat gemaakt eventueel inclusief preparatie-

laag, bedoeld om de drager effen te maken en de verf beter te laten hech-

ten. Die preparatielaag kon echter  ook in de schilderswerkplaats zelf 

worden aangebracht. Omdat verf niet lang bewaard kon worden werd die 

regel in het atelier zelf bereid, door pigmenten en olie te mengen: het 

wrijven van de verf. In een eerste verdeling van het schilderwerk kon de 

                                                             
36Filipçzak 1987, p. 15 geeft dat aan als verklaring waarom schilders en houtsnijders in 
Antwerpen aanvankelijk in één gilde waren ondergebracht: beiden werken namelijk met 
houten dragers. Zie ook Prak 2007, p. 144; en Wadum 2009, p. 48. 
Om de voordelen van deze manier van werkverdeling volgens Adam Smith nog eens te 
herhalen: doordat iedere ‘mede’werker zich specialiseerde in het verwerken van één type 
materiaal, de paneelmaker in hout of de schilder in verf, kon hij zich beter in juist die ene 
vaardigheid bekwamen. Ten tweede bespaarde hij tijd en moeite omdat hij niet hoefde te 
wisselen van hamer en beitel naar verf en kwasten. Tenslotte  vergemakkelijkte de 
specialisatie het standaardiseren van elementen in het werkproces, bijvoorbeeld het formaat 
van de drager, paneel of doek. Inmiddels is naar vervaardiging van met name panelen maar 
ook doeken de nodige studie verricht, zie onder meer De Pauw-de Veen 1969, pp. 127-128 
(over benamingenvan dragers, ook doeken, die zoals ‘stuyversmate’ of ‘enkelen’ of ‘dobbelen 
doeck’ refereren aan de standaardmaat of aan de prijs die daarbij hoorde); Bruyn 1979, pp. 
96-115; Van de Wetering 1982, pp. 13-17; Van de Wetering 1986a, p. 15; Campbell 1998a, p. 
23 en pp. 29-30 en Wadum 2009, p. 59. 
37 Mintzberg 1997 (1983), pp. 27-35 gebruikt de tegenhanger van horizontale 
taakspecialisatie, verticale taakspecialisatie, om hiërarchische verhoudingen en de daarbij 
horende specialisatie aan te duiden. Die vorm van specialisatie speelt in 
schilderswerkplaatsen maar een beperkte rol, bijvoorbeeld wanneer Rubens als 
‘hoofdaannemer’ de opdracht krijgt voor het jachtslot van koning Philips IV, de Torre de la 
Parada, zie Alpers 1971, of wanneer de Antwerpse kunsthandelaren Forchoudt en Musson 
opdrachten voor reeksen schilderij aan verschillende schilders uitbesteden, zie hoofdstuk V, 
pp. 147-151. 
38 Faries 1977, p. 23; Wadum 2009, pp. 45-67 en 126; Boers 2012, p. 54. 
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schilder beide taken, het gronderen en wrijven van de verf eventueel aan 

assistenten over laten.  

 Resteerde het eigenlijke schilderwerk. Om de mogelijkheden voor 

werkverdeling binnen het schilderen beter te kunnen overzien is het han-

dig om een schematische voorstelling van het werkproces te geven. Aan 

de hand van de termen die indertijd gehanteerd werden, voornamelijk 

afkomstig uit zeventiende-eeuwse bronnen, blijkt dat er een onderscheid 

gemaakt werd tussen drie stadia van bewerking: het maken van de inven-

tie (1); het doodverven (2); en het opmaken en retoucheren (3). Het eerste 

stadium is dat van de inventie. Hoewel met het maken van een inventie of 

inventeren in de eerste plaats de geestelijke, immateriële arbeid bedoeld 

werd;  het bedenken van de elementen waarmee een onderwerp werd 

uitgebeeld en het samenstellen van de compositie, was de betekenis van 

de term niet nauw omschreven. De benaming inventie werd net zo goed 

gebruikt voor de materiële neerslag van het geestelijke proces in de vorm 

van een schets op papier, of meteen op de drager.39  

 Na deze eerste fase werd de schildering laagsgewijs aangebracht, 

waarbij twee stadia te onderscheiden zijn. De eerste van die twee (en het 

tweede stadium van de drie in totaal), was het stadium dat in de zeven-

tiende eeuw de doodverf werd genoemd: een onderschildering die diende 

als voorbereiding van het uiteindelijke beschilderde oppervlak. Bij een 

gekleurde onderschildering werden de verschillende partijen meestal per 

kleur uitgewerkt, een onderschildering in grisaille diende vaak om de 

licht- en schaduwwerking in zijn geheel voor te bereiden. Onderdelen van 

de voorstelling die een andere kleur moesten krijgen dan die van de 

doodverf, werden eventueel uitgespaard (2). In het derde en laatste stadi-

um, dat van het opmaken en retoucheren, werden naast de uiteindelijke 

kleuren en contouren de detaillering: stofuitdrukking en licht- en scha-

duwwerking aangebracht (3).40 Dikwijls werd bij het schilderen van de 

voorstelling als het ware van achteren naar voren gewerkt.41  

                                                             
39 Volgens Miedema 1981, pp. 139-145 kan inventie bij Van Mander ook staan voor een 
tekening, het schilderij of een kunstwerk in het algemeen. Overigens zijn de termen die 
gebruikt worden om het maken van schilderijen te beschrijven, die is overgeleverd niet 
alleen voor ons niet altijd even eenduidig, maar ook voor de toenmalige gebruikers, zoals De 
Pauw-de Veen 1969, passim herhaaldelijk constateert. 
40 Dit model is samengesteld uit gegevens van De Pauw-de Veen 1969, pp. 97-99 en 238-
309;  Miedema 1981, pp. 34-35, 139-145, 156-162 en 173-193; Knuth-Federspiel 1985, pp. 
19-20 en 66-76; Miedema 1987, pp. 141-147; Van de Wetering 1997, pp. 33 en 140-149; 
Vlieghe  2000, pp. 195-211; Van Hout 2005, m.n. pp. 60-64.  
Vlieghe 2000, p. 196: Pieter van Lint, een Zuid-nederlandse schilder actief in de jaren 
twintig van de zeventiende eeuw, gebruikt in zijn notitieboek wel duidelijk onderscheiden 
benamingen voor de verschillende stadia van zijn werk zoals ‘onvolmaeckt’, ‘beghost’en 
‘voltooid’, maar ook namen die naar specifieke stadia verwijzen zoals ‘doodtverwe’ of  
‘gheprimuert doeck’.  
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 Uiteraard zal in de praktijk niet elk stadium zo precies afgeba-

kend zijn geweest, voor de medewerkers zal het hele proces van ontwerp 

tot eindresultaat zich als een vloeiend, organisch geheel hebben voorge-

daan. Daarnaast is in gesimplificeerd model als dit geen rekening gehou-

den met plaatselijke verschillen of individuele aanpassingen in de werk-

wijze van schilders. Maar zulke verschillen doen geen afbreuk aan het 

algemene beeld, evenmin als ontwikkelingen in de schildertechniek dat 

doen. Goede voorbeelden om in dit verband aan te halen zijn de reductie 

van het aantal verflagen, nodig om bepaalde schilderkunstige effecten te 

bereiken aan het begin van de zestiende eeuw of de invoering van de ge-

kleurde schildergrond aan het eind van de zestiende eeuw. In het Brugse 

schildersmilieu van rond 1500 vereenvoudigden schilders als Colijn de 

Coter en Gerard David de opbouw van het aantal lagen ten opzichte van 

hun voorgangers die vele verflagen over elkaar glaceerden om bepaalde 

stofuitdrukkingseffecten, met name die van brokaten stoffen, te bereiken. 

Een vergelijkbare ontwikkeling richting een versimpelde, meer directe 

schilderwijze is geconstateerd in het vroeg zestiende-eeuwse Leiden, in 

het werk van Cornelis Engebrechtsz, Lucas van Leyden en Aertgen van 

Leyden.42 De invoering van de gekleurde grondering, een basislaag in één 

toon, vaak een grijs- of roodachtige, of bruine kleur die over de aanvanke-

lijk witte of lichtgekleurde grondlaag werd aangebracht,  aan het eind van 

de zestiende eeuw, kan eveneens als een technische innovatie gezien wor-

den die het mogelijk maakte om het aantal verflagen dat vervolgens 

moest worden opgebracht terug te brengen. 43  

 Traditioneel gezien als autonome stijlveranderingen, artistieke 

vernieuwingen in reactie op eerdere stijlen, zijn ontwikkelingen als deze 

ook te beschouwen als technische vernieuwingen die de economische 

                                                                                                                                         
Dat schilders aan meerdere schilderijen tegelijk werkten, zoals uit Van Lints notitieboek 
naar voren komt, was vaak het geval, zie bijvoorbeeld Van Hout 2005, pp. 63-64. 
41 Over de noodzaak om in plans van achteren naar voren te werken bij het schilderen, zie 
bijvoorbeeld De Lairesse 1712 (1707), pp. 13-14.  
Van de Wetering 1997, pp. 33-44 en p. 203: Rembrandt werkte in het algemeen van achter 
naar voren in zijn composities, een werkwijze die gedurende zijn hele loopbaan niet 
fundamenteel veranderde. Het opbouwen van een schilderij in partijen, vlakken, velden en 
figuren (piano, campo en figure) was ook in Italië gebruikelijk, zie Stumpel 1990, pp. 131-
172.  
42 In de Zuidelijke Nederlanden van de late vijftiende - en vroege zestiende eeuw signaleert 
Périer-d'Ieteren 1985, pp. 5-6 een algemene trend naar simpeler en minder tijdrovende 
schildertechnieken. In het Noorden neemt Filedt-Kok e.a. 2011, pp. 16-20 en 79-100 een 
vergelijkbare ontwikkeling waar bij schilderijen die tussen 1510 en 1530 gedateerd worden, 
een tendens die zich omtrent dezelfde tijd eveneens voordoet in Duitsland, zie: Grimm, 
Erichsen en Brockhoff 1994, p. 186.  
43 Miedema & Meijer 1972-1973, pp. 123-137; Knuth-Federspiel 1985 pp. 98-101; Van 
Asperen de Boer, Faries en Filedt Kok 1986, pp. 86-87; Hendriks, Van Grevenstein en Groen 
1991/1992, pp. 481-493; en Van Hout 2005,  pp. 58-59. 
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efficiëntie van de productie vergrootten. Door het aantal opgebrachte 

verflagen te verminderen kon een schilder misschien op materiaalkosten 

bezuinigen, maar zeker ook op de arbeid en tijd die nodig was om die 

verflagen aan te brengen, én om ze te laten drogen. In recente kunsthisto-

rische teksten worden dergelijke vernieuwingen gericht op het besparen 

van materiaal, arbeid of tijd benoemd als procesinnovatie. Per (economi-

sche) definitie blijven bij een procesinnovatie de eigenschappen van het 

product echter onveranderd. Strikt genomen is het dus niet juist om de 

verandering als procesinnovatie te benoemen, in de aangehaalde voor-

beelden verandert de stijl van het schilderij, dus het product, immers 

ingrijpend. Maar is de aanduiding productinnovatie, dat is een vernieu-

wing die bepaald wordt door de eigenschappen van het product, in dit 

geval de stijl van het schilderij, dan beter van toepassing?44 Bij Colyn de 

Coter en Gerard David is het doel nog steeds hetzelfde, het creëren van 

een overtuigende illusie, maar de manier waarop die tot stand komt is 

vereenvoudigd. Bij Jan van Goyen ligt dat anders. Daar gaan de verande-

ringen in de werkwijze en in de stijl hand in hand, hier bestaan de veran-

deringen in het proces en van het product in wisselwerking met elkaar. 

Toch kan ook hier naar voren gebracht worden dat het intentie van de 

schilder hetzelfde is gebleven: het scheppen van een overtuigende illusie. 

Het is dus goed om te realiseren dat het toepassen van economische be-

grippen op de culturele industrie afhankelijk is van hetgeen door ons 

gezien wordt als de gangmaker voor de verandering.  

 Eerder dan het gebruik van kostbare materialen, zou de hoge 

kwaliteit van het werk, het technische en artistieke niveau van de factor 

arbeid datgene zijn geweest wat de producten van de Nederlandse schil-

ders zo bijzonder maakte.45 Bij het bepalen van de prijs van een schilderij 

moet de factor arbeid dan ook zwaar gewogen hebben. Een grove schat-

ting van het aandeel van de arbeid ten opzichte van de totale prijs is voor 

de zeventiende eeuw voorhanden. Op basis van de bewaard gebleven ad-

ministratie van de Antwerpse kunsthandelaar Matthijs Musson over de 

jaren 1627-1676 blijkt dat de kosten van het werk tussen één derde en 

twee derde van de verkoopprijs uitmaakten. 46  Musson opereerde voor-

                                                             
44 Door Deceulaer en Diels 1997, pp. 2-9 wordt er op gewezen dat het economisch jargon in 
de kunstgeschiedenis niet altijd even nauwkeurig gebruikt wordt.  
45 Dubbe en Vroom 1986, pp. 13-16; Montias 1987, p. 455; Bok 1998, p. 105 noemt naast het 
aantal uren dat een schilder aan een werk besteedde ook het formaat en de detaillering van 
het schilderij; Campbell 1998a, p. 18; Deceulaer en Diels 2007, pp. 5-9.  
In Italië wordt een verschuiving van de nadruk van kostbare materialen naar 
schilderkunstige vaardigheden in contracten tussen schilder en opdrachtgever al in de 
vijftiende eeuw geconstateerd, zie Baxandall 1972 (1995), pp. 23-33. 
46 Voor deze berekening baseert Montias 1996, pp. 106-110 zich op de publicatie van 
Mussons bewaard gebleven administratie, gepubliceerd door Denucé 1949 en Duverger 
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namelijk aan de onderkant van de markt, en het overgrote deel van het 

werk dat hij bij kunstenaars uitzette, was laag van kwaliteit en goedkoop. 

Het is aan te nemen dat in het duurdere segment de factor arbeid alleen 

maar belangrijker, en dus kostbaarder was. Met zulke ruime marges voor 

het aandeel arbeid, tussen een en twee derde, en de overeenkomsten in de 

werkplaatspraktijk tussen het Noorden en het Zuiden, is het niet be-

zwaarlijk om te veronderstellen dat dit aandeel in het Noorden vergelijk-

baar moet zijn geweest.  

 Met arbeid als belangrijke kostenpost was werkverdeling, het 

verdelen van het eigenlijke schilderwerk over meerdere schilders, of 

‘handen’, een andere manier om de productie van een werkplaats efficiën-

ter te organiseren, tijd te winnen en/of kosten te drukken. Dat arbeids-

verdeling een wijdverbreide en volkomen ingeburgerde praktijk was, 

daarvan getuigen schilderijen, geschreven bronnen, maar ook kunsthisto-

rische, en stijlkritische evaluatie van schildersoeuvres inderdaad alle-

maal.  

 

In het beschikbare bronmateriaal, schilderijen of geschreven bronnen, 

zijn twee hoofdvormen te onderscheiden in de manier waarop het schil-

derwerk, het proces, werd verdeeld. De vorm waarbij de opeenvolgende 

stadia in de lagenopbouw van het schilderij - van de eerste opzet van de 

inventie via de doodverf tot het opmaken en retoucheren - door verschil-

lende schilders werden uitgevoerd is de vorm die in de regel met werk-

verdeling binnen het atelier wordt geassocieerd. In het algemeen luidt de 

veronderstelling dat het belangrijkste werk, de inventie en het opmaken 

                                                                                                                                         
1969. Duverger 1969, pp. 5-7 is uiterst kritisch over de bronnenpublicaties van Denucé, 
waarvan ik niet alleen Denucé 1949 maar ook Denucé 1931, 1932 en 1934 en 1949 gebruikt 
heb voor het samenstellen zowel van de tekst als de ondersteunende databases. Nadat ik 
hierop werd gewezen, heb ik bij wijze van controle het eerste deel van de reeks publicatie 
over Antwerpse kunstinventarissen van Duverger, Duverger 1984 vergeleken met de 
betreffende gegevens die ik aan Denucé heb ontleend. Dit leverde geen noemenswaardige 
discrepanties tussen beide op, vermoedelijk omdat ik uitsluitend gelet heb op co-producties, 
die alleen te identificeren zijn wanneer er namen bij vermeld zijn. Kennelijk had Denucé 
meer belangstelling voor bij naam genoemde schilders, waardoor hij accurater te werk ging. 
Tussen de gegevens gepubliceerd door Denucé 1949 en Duverger 1969 bestaan wel veel  
discrepanties. De vermeldingen van c0-producties in beide publicaties zijn in de database 
bronnen zo goed mogelijk met elkaar in overeenstemming gebracht, en eventuele 
verschillen vermeld. Reden om Denucé's informatie niet zonder meer te verwijderen voor 
die van Duverger, is dat de gegevens van die eerste soms uitvoeriger zijn. Duverger 1969, pp. 
5-7 geeft zelf ook aan dat Duverger meer stukken heeft kunnen inzien en overnemen, die 
sindsdien uit de Antwerps archieven verdwenen zijn. 
Volgens Spear 2003, p. 314 in zijn studie naar de sociale en economische status van 
schilders in het Rome van de vroege Barok maakten de kosten van drager, olie en pigmenten 
met uitzondering van het extreem dure ultramarijn maar een fractie – grofweg rond een 
tiende - van de verkoopprijs uit. De rest van het bedrag werd bepaald zijn door de arbeid van 
de schilder en zijn medewerkers, maar ook de minder tastbare factoren die de reputatie van 
een schilder bepaalden, zie ook Bok 1998, p. 105; Sluijter 2008, pp. 9-23; en Sluijter 2015. 
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of retoucheren (het eerste en het laatste stadium van de modelwerkwijze) 

door de meester zelf werd gedaan. De minder belangrijke, voorbereidende 

lagen werden aan medewerkers gedelegeerd (A). Een tweede manier om 

het schilderwerk aan één schilderij over meerdere handen te verdelen was 

die waarbij de voorstelling als een optelsom van afzonderlijke partijen 

werd gezien. Landschap, figuren, architectuur, stillevenelementen, drape-

rieën konden over verschillende, vaak in het betreffende onderwerp ge-

specialiseerde schilders verdeeld worden (B).  

 Om deze twee manieren van arbeidsverdeling van elkaar te on-

derscheiden zijn eerder de algemene benamingen horizontaal en verti-

caal geopperd. In een studie naar een gecompliceerd voorbeeld, dat van 

het tussen 1443 en 1451 geschilderde Laatste Oordeel-retabel van Rogier 

van der Weyden in Beaune wordt horizontaal gebruikt als aanduiding 

voor de werkverdeling in de lagenopbouw; verticaal wanneer specifieke 

partijen,zoals bepaalde figuren, door verschillende schilders werden uit-

gevoerd.47 In het gebruik blijken deze termen echter minder handig, om-

dat ze voor nog veel meer, en tegenstrijdige zaken worden gebruikt. In 

een beschrijving van de werkverdeling in het atelier van Lucas Cranach 

worden de aanduidingen horizontaal en verticaal zelfs volledig andersom 

gebruikt: wanneer de fasen in de opbouw van de verflagen van een schil-

derij over verschillende medewerkers worden verdeeld wordt dat vertica-

le werkverdeling genoemd,  de samenwerking van gespecialiseerde schil-

ders juist weer horizontaal. 48 In een ander verband worden horizontaal 

en verticaal gebruikt om de hiërarchische verhoudingen tussen schilders 

te verduidelijken, met name bij de studie naar de atelierpraktijk van Peter 

Paul Rubens. Verticaal duidt het gezag van de meester over zijn assisten-

ten binnen de werkplaats aan, horizontaal staat voor de gelijkwaardige 

status van de deelnemers wanneer Rubens samenwerkte met een andere, 

zelfstandige meester zoals bijvoorbeeld Jan Brueghel II.49 Het econo-

misch jargon van Mintzberg biedt hiervoor niet echt uitkomst. Weliswaar 

is werkverdeling binnen de opbouw van de verflagen daar te benoemen 

als werkverdeling volgens de manier waarop het werkproces is opge-

bouwd; en werkverdeling naar de onderdelen van de voorstelling, of naar 

partij, als werkverdeling bepaald door de eigenschappen van het product. 

Maar beiden, werkverdeling naar proces, en werkverdeling naar eigen-

schappen van het product, vallen in de organisatiekunde onder de noe-

mer van horizontale werkverdeling, waarbij de arbeiders één onderdeel 

                                                             
47 Veronée-Verhaegen 1973, pp. 88-92; Bruyn 1975, pp. 290-292; Veronée-Verhaegen 1982, 
pp. 11-12; Peeters 1999, p. 70. 
48 Erichsen in Grimm, Erichsen en Brockhoff 1994, p. 153. 
49 Van Mulders 1997; Vlieghe 2000, p. 201; Balis 2007, p. 40. 
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van de algehele uitvoering van een taak op zich nemen. Verticale taakspe-

cialisatie, want zoals vaker gebruikt Mintzberg arbeidsverdeling en speci-

alisatie als uitwisselbare aanduidingen, verwijst naar een werkverdeling 

waarbij de uitvoering gescheiden is van de controle over het werk.50 Ge-

zien die verschillende, en soms tegenstrijdige betekenissen die aan om-

schrijvingen horizontaal en verticaal gegeven zijn, is het beter om ze hier 

maar helemaal te vermijden. Hier zal ik het arbeidsverdeling in de lagen-

opbouw (A), en arbeidsverdeling naar partij (B) noemen.  

 De meest basale vorm, die van arbeidsverdeling in de lagenop-

bouw (A) is de moeilijkste vorm om vat op te krijgen. Het inzetten van 

medewerkers op deze manier, die gewoonlijk geassocieerd wordt met 

arbeidsverdeling binnen de werkplaats of bij omvangrijke opdrachten, 

was zo vanzelfsprekend dat er weinig woorden aan vuil gemaakt werden. 

Als alles goed verliep, is aan de schilderijen die het resultaat zijn van deze 

vorm van werkverdeling na voltooiing weinig meer te zien: de ene 

verflaag wordt (deels) verborgen door de daaropvolgende. Daarmee 

wordt het gereedschap bij uitstek van de kunsthistoricus, de stijlkritiek, 

moeilijk toepasbaar. Immers, het valt niet mee om 'handen' te onder-

scheiden wanneer de ene verflaag door de andere wordt afgedekt.51 Het 

beste uitgangspunt om deze vorm van werkverdeling door te lichten blij-

ven daarom geschreven bronnen.    

 De werkplaats van Peter Paul Rubens is zonder twijfel het meest 

aangehaalde voorbeeld van een schilderswerkplaats waar arbeidsverde-

ling ingang vond, waaronder ook arbeidsverdeling in de lagenopbouw in 

het schilderij. Het is de meester zelf die zijn werkwijze beschrijft, in de 

eerder aangehaalde briefwisseling met de Engelse edelman Sir Dudley 

Carleton. Rubens verdeelde het werk over zichzelf en zijn assistenten op 

een manier die keurig overeenkomt met het hier boven beschreven mo-

del. Over de inventie als eerste stadium, bij Rubens gewoonlijk in de vorm 

van een olieverfschets, rept hij niet.52 Het werk van zijn assistenten, het 

tweede stadium, beweert Rubens, werd door hemzelf in een derde en 

                                                             
50 Mintzberg 1997 (1983), pp. 27-35 m.n. 29. 
51 Aanwijzingen dat de voorbereidende lagen van een schilderij zijn uitgevoerd door 
medewerkers van een meester zijn soms te vinden wanneer een ondertekening zichtbaar te 
maken is. Verschillen in de uitvoering van de ondertekening, heel gedetailleerd of juist 
summier, kleurnotities en afwijkingen in de uitvoering van de ondertekening en onderlagen 
ten opzichte van het beschilderde oppervlak worden vaak uitgelegd als het gevolg van 
arbeidsverdeling in de lagenopbouw, zie verder hoofdstuk IV, pp. 134-136 nt. 18. 
52 Balis 2000, pp. 132-144 en Logan 2000, pp. 175-191 geven een reconstructie van de 
opeenvolgende stappen van het ontstaansproces van een schilderij in Rubens' werkplaats, 
Werkverdeling was overigens geen onwrikbaar onderdeel van Rubens' productiemethode, 
hoewel dat voor de opeenvolgende stadia van de 'model'werkwijze waarschijnlijk niet zo heel 
veel zal hebben uitgemaakt. Ook onder de schilderijen die Rubens aan Carleton aanbood 
bevonden zich volledig  eigenhandige werken. 
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laatste fase zo uitvoerig geretoucheerd dat het schilderij niet van eigen-

handig te onderscheiden was (afb. 2).53 Dat nam overigens niet weg dat 

Carleton alleen de volledig eigenhandige schilderijen voor zichzelf uit-

koos. 

 Standaard wordt er zowel door tijdgenoten als door kunsthistorici 

van uitgegaan dat het laatste stadium van het schilderen door de meester 

voor zijn rekening wordt genomen, waarbij hij het voorbereidende werk 

van zijn medewerkers geheel of gedeeltelijk overschilderde. Uit de aard 

van de werkverdeling onttrekt het verschil in handen zich grotendeels aan 

de waarneming, en is alleen voor het geoefende oog zichtbaar wanneer 

slechts gedeelten van een voorstelling werden overschilderd. 

 In contrast met de vele medewerkers die Rubens gedurende zijn 

loopbaan in dienst had, waren dat er bij de succesvolle fijnschilder 

Adriaen van der Werff maar een paar, met als voornaamste zijn broer 

Pieter.54 In zijn verheerlijking van de ridder Van der Werff legt Johan van 

Gool in zijn nieuwe Schouburg der Nederlantsche Kunstschilders en 

Schilderessen de baten van de samenwerking grotendeels bij de jongere, 

en veel minder getalenteerde Pieter, die van de faam van zijn veel be-

roemdere broer zou hebben geprofiteerd. Maar één keer zou Adriaen de 

initiator van een samenwerking geweest zijn, bij een serie schilderijen die 

veel tijd en werk vereiste. Over de eerste fase, de eerste opzet, spreekt Van 

Gool niet, maar een onvoltooid paneel met een in lijnen opgezette voor-

stelling op een okerkleurige, bijna naar lila zwemende grondering geeft 

een indruk hoe dat er uit zal hebben gezien. De weinig spontane manier 

waarop de in wit krijt en zwarte verf 'getekende' figuren zijn opgezet, zijn 

naar alle waarschijnlijkheid het gevolg van Van der Werffs gewoonte om 

composities meermalen te herhalen (afb. 3). Volgens Van Gool volgden de 

stadia van het schilderen dicht op elkaar; naar instructie van Adriaen 

legde Pieter de schildering aan, waarna die eerste het werk direct over-

schilderde, nat-in-nat.55 Het is Adriaen zelf die Van Gools wishful thin-

                                                             
53 Rooses en Ruelens dl. 2 1898, pp. 149-160 nr. CLXVIII Rubens aan Carleton 12 mei 1618; 
database schilderijen, nrs. 283 en 657; zie ook hoofdstuk I, pp. 21-22 nt. 14-15 en 44-45.  
Rubens' Decius Mus-serie, op doek geschilderde ontwerpen voor wandtapijten, is een ander 
voorbeeld van werkverdeling in de lagenopbouw in het atelier van de Antwerpse meester. 
Baumstark 1985, pp. 3-4 herkent nog veel van Rubens' eigen handschrift in de tientallen 
vierkante meters oppervlak, waarvoor atelierdeelname onvermijdelijk was om ze 
beschilderd te krijgen. Wanneer je de vermelding in de in 1692 bij het overlijden van vader - 
schilder - en zoon Van Eycke uit Antwerpen opgestelde inventaris, mag geloven, werden ze 
"geordonneert door den Heere Rubbens ende opgeschildert door den Heere van Dyck". Zie 
database schilderijen, nr. 428 en database bronnen, nrs. 125 en 1389. 
54 Gaehtgens 1987, pp. 180-184. 
55 Van Gool 1750-1751 dl. 1, pp. 235-238 dl. 2, pp. 376-410; zie: database bronnen, nr. 28 en 
database schilderijen, nrs. 970-985. Het paneel dat zich nu in het Rijksmuseum bevindt,  
kwam te voorschijn van onder een ander, wel voltooid doek van Adriaen van der Werff, 
waarvoor het als steun was gebruikt, zie 
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king blootlegt, hij maakte wel degelijk stelselmatig gebruik van de dien-

sten van zijn broer gebruik. In een bewaard gebleven notitieboekje over 

de jaren 1716 tot aan zijn dood in 1722 turfde Adriaen de dagen die hij zelf 

aan een voorstelling besteedde:“ider Streepje een Dagh" en in voorko-

mende gevallen wanneer en hoelang Pieter aan het stuk werkte (afb. 4). 

De meeste van de in het boekje vermelde schilderijen zijn nog te achter-

halen (afb. 5).56  

 Het was mooi geweest om twee van die gedocumenteerde schilde-

rijen met hetzelfde onderwerp naast elkaar te leggen: één uitsluitend van 

Adriaen, en één van Adriaen met medewerking van Pieter. Wat zijn de 

verschillen? Helaas is zo'n paar niet voorhanden. Maar ook tussen een 

ander schilderij van Adriaen alleen, gedeeltelijk vergelijkbaar aan één van 

de stukken waarvan in het Rotterdamse notitieboekje aangetekend is dat 

het werk verdeeld was over Pieter en Adriaen is het bepaald een uitdaging 

om iets van verschil te zien tussen het eigenhandige werk en de co-

productie (afb. 5 en 6). Geen wonder dan, dat er maar één schilderij te 

vinden is, waarvan een toeschrijving is geopperd aan Adriaen en Pieter 

samen die niet direct gebaseerd is op de aantekeningen uit Adriaens noti-

tieboekje (afb. 7).57 Dat is veelzeggend, het bevestigt nogmaals hoe lastig 

het is  om van arbeidsverdeling in de lagenopbouw later nog iets terug te 

zien aan een schilderij. Net als zijn broer was Pieter van der Werff als 

zelfstandig schilder werkzaam, hij was als meester ingeschreven in het 

Rotterdamse schildersgilde. Het laat zien dat deze vorm van werkverde-

ling niet uitsluitend voorbehouden is aan het type organisatie waarmee 

het gewoonlijk geassocieerd wordt: werkplaatsen waar medewerkers on-

der supervisie van de meester hun aandeel in de productie leverden. 

 Overdoen, overgaan, overschilderen, retoucheren of opmaken; 

het is de woordkeus in verspreide geschreven bronnen als inventarissen 

die aangeeft dat er een verdeling van het werk via de lagenopbouw op 

heeft plaatsgevonden. Daarbij is de status van de medewerkers lang niet 

altijd duidelijk: waren de schilders beide meester, of tenminste onafhan-

kelijk van elkaar opererende schilders, of was de verhouding er één tussen 

meester en tijdelijke kracht binnen de werkplaats? De informatie is bijna 

altijd summier, en meer dan wat verspreide incidenten lijken het op het 

eerste gezicht niet te zijn. Een copye [van een Lantschap van]  2) nae 

Poelenburgh bij hem selfs geretouchiert was in 1649 onderdeel van verlo-

                                                                                                                                         
https://www.rijksmuseum.nl/nl/search/objecten?s=objecttype&p=1&ps=12&f.principalMa
ker.sort=Adriaen+van+der+Werff&ii=2#/SK-C-1604,2 (30 mei 2015). 
56 Zie database schilderijen, nrs. 963-969 en 986-991. Het notitieboekje bestaat uit 
zogenoemd 'tafeletten', afwisbare bladen, zie Van de Wetering 1991, m.n. pp. 222-224. 
57 E.W. 1962, p. 152, zie database schilderijen, nr. 652. 
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ting in Wijk bij Duurstede.58 De reden waarom de obscure bloemenschil-

der Joris van Lier de meer succesvolle Jacob Vosmaer een bloemstilleven 

liet retoucheren is meer expliciet aangegeven: Vosmaer moest het één en 

ander “verhelpen ende overgaen". 59 Van Cornelis van Poelenburch werd 

een paar keer opgetekend dat hij een reeds in de doodverf gezet schilderij 

volledig retoucheerde of opmaakte, maar een landschap waarvan Cornelis 

van Poelenburch het doodverfstadium had uitgevoerd, en dat vervolgens 

door Herman Saftleven werd opgemaakt is een bijzonderheid. Van bei-

den, Saftleven en Van Poelenburch zijn meer co-producties bekend, maar 

op de genoemde uitzonderingen na nemen die altijd de vorm aan van een 

samenwerking in partijen.60 Zijn de bronnen schaars, desondanks zou het 

toch wel eens om meer dan zo'n handjevol geïsoleerde voorvallen kunnen 

gaan. Althans, dat doen de praktijken van kunsthandelaren vermoeden, 

die deze vorm van arbeidsverdeling stelselmatig lieten toepassen onder 

de schilders die voor hen werkten. In de bewaard gebleven administratie 

van het zeventiende-eeuwse handelshuis van Matthijs Musson, actief in 

het Antwerpen van de zeventiende eeuw, zijn op de 120 vermeldingen van 

samenwerkingen in alle denkbare vormen, er 20 waarvan duidelijk is dat 

het om samenwerking binnen de lagenopbouw van een schilderij gaat. 

Voor de Forchoudts, een familie van Antwerpse kooplieden, zijn die getal-

len 90 tegen twee. Het is misschien geen enorm aandeel, respectievelijk 

een ruime vijftien procent en ruim twee procent, maar genoeg om reke-

ning mee te houden, zeker wanneer je bedenkt dat bij veel van de notities 

de kunsthandelaar de aard van de werkverdeling niet nader specificeer-

de.61 Makkelijk te identificeren zijn de medewerkers in deze vermeldingen 

                                                             
58 Obreen dl. 2 1879-1880, p. 85; zie database bronnen, nr. 1385. 
59 Montias 1982, p. 164; Montias 1990a, p. 50; zie database bronnen, nr. 29, en 
vergelijkbaar de nrs. 49 en 1368. 
60 Respectievelijk Obreen dl. 2 1879-1880, p. 85; De Jonge 1932, p. 126; Boers-Goosens 
2004, pp. 217 en 227, zie database bronnen, nrs. 1191, 1193 en 1385; en De Jonge 1932, p. 
125 Sluijter-Seijffert 1984, pp. 34 en 261-262; Boers-Goosens 2004, pp. 203-204, zie data-
base bronnen, nr. 1192. Naar alle waarschijnlijkheid heeft dit stuk zijn eigenaardigheden te 
danken aan de wensen van de opdrachtgever, de verzamelaar Van Wyttenhorst die wel meer 
buitenissige co-producties liet uitvoeren. 
61 Musson: Denucé 1949, pp. XII-CVIII en passim; en Duverger 1969, passim. Onder de 
ruim 120 nrs. in de database bronnen overgenomen uit de administratie van Musson zitten 
enkele verdubbelingen; de nrs. 58, 68, 70, 111,124, 127, 190, 791, 1143, 1152, 1303-1305, 
1308, 1323, 1325 (mr-mr), 1326 (mr-mr), 1338 en 1365 (mr-mr) zijn die stukken waar 
Musson of zijn vrouw op een of ander manier een vorm van arbeidsverdeling in de 
lagenopbouw aangeeft.   
Forchoudt: Denucé 1931, pp. 9-20 en passim; database bronnen nr. 1262 en 1264. Duverger 
1969, p. 5 is zeer stellig over de correcte naam van deze familie van kunsthandelaren, die 
luidt Forchont, niet Forchoudt zoals Denucé 1931 aanhoudt. Beide namen, en nog andere 
varianten, blijken echter in de zeventiende eeuw gebruikt te zijn, zie Jordens 2009/2010, p. 
28. In navolging van Jordens houd ik Forchoudt aan.  
Voor een evaluatie van Denucé's bronnenpublicaties, zie hiervoor nt.  46. 
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niet, als ze al benoemd worden, maar tenminste vier van de 'tandems' 

bestonden uit schilders die allebei meester waren. Het laat veronderstel-

len dat er in elk geval aan de onderkant van de markt toch veel vaker, en 

structureler zo gewerkt werd, en ook buiten de muren van het atelier.  

 Tot hier toe is het uitgangspunt dat de arbeidsverdeling de be-

trokken schilders op één of andere manier goed moet zijn uitgekomen, of 

dat nu expliciet af te leiden is of niet. Maar het is aanlokkelijk om het ook 

eens om te draaien: zijn er technieken of manieren van schilderen te be-

denken waar het niet langer dienstig is om arbeidsverdeling in de lagen-

opbouw van het schilderij toe te passen? Immers: hoe eenvoudiger de 

opbouw van de verflagen in een schilderij, hoe minder het de moeite moet 

hebben geloond om dit werk over verschillende schilders te verdelen. Dat 

doet onmiddellijk denken aan de tonale schilderkunst die in de Republiek 

floreerde van 1620 tot 1650. In beginsel een stijlaanduiding is de ontwik-

keling van de tonale schilderkunst door kunsthistorici dikwijls benoemd 

als een procesinnovatie, maar correcter is het om het óf als een pro-

ductinnovatie, óf een technische innovatie te benoemen.62 De belangrijk-

ste exponent van deze stijl, Jan van Goyen, schilderde zijn landschappen 

snel en grotendeels nat-in-nat. De opbouw in verschillende lagen, die 

moesten drogen voordat een volgende verflaag kon worden aangebracht, 

werd door Van Goyen steeds verder teruggebracht totdat hij in de jaren 

dertig genoeg had aan één sessie om een niet al te groot en te ingewikkeld 

schilderij te voltooien. Van Goyen was in staat minstens twee schilderijen 

per week af te leveren, en wanneer Samuel van Hoogstraetens anecdote 

over zijn deelname aan een schilderwedstrijd geloofd mag worden, zelfs 

één per dag.63 Een zinnige verdeling van de verflagen over meer dan één 

schilder is bij Van Goyens manier van schilderen nauwelijks voor te stel-

len, terwijl een verdere besparing van tijd ook weinig zin gehad zal heb-

ben.  

 Het blijft natuurlijk oppassen met veronderstellingen als deze, ze 

nemen al snel het karakter aan van een self fulfilling prophecy; maar er 

                                                             
62 Montias 1987, pp. 455-466; en Montias 1990b, p. 360.  
Deceulaer en Diels 1997, pp. 2-9 wijzen er terecht op dat het economisch jargon in de 
kunstgeschiedenis niet altijd even nauwkeurig gebruikt wordt. Bij een procesinnovatie 
blijven de eigenschappen van het product in principe onveranderd. Omdat het bij de tonale 
schilderkunst de stijl van het schilderij, dus het product, juist ingrijpend veranderde is het 
strikt genomen niet juist om de verandering in werkwijze zo te benoemen. De aanduiding 
productinnovatie, dat is een vernieuwing die bepaald wordt door  de eigenschappen van het 
product, in dit geval de stijl van het schilderij, is wel van toepassing.  
63  Gifford 1996, pp. 70-78; Sluijter 1996, pp. 39-41; Sluijter 1999, pp. 113 en 123-133.  
Van Hoogstraeten 1678, pp. 237-238 noemt behalve de schilders die aan de wedstrijd 
deelnamen, Van Goyen, Knibbergen en Porcellis, nog een aantal andere schilders die hun 
werk vliegensvlug uitvoerden. Uit zijn woorden blijkt dat nog afgezien van het financiële 
gewin, snel werken op zichzelf bewonderenswaardig werd gevonden. 
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zijn geen schilderijen aan Van Goyens naam verbonden waar een werk-

verdeling in de lagenopbouw wordt verondersteld. Van Goyen wordt wel 

als medewerker naast andere schilders opgevoerd, maar dan in een ande-

re hoedanigheid. Eenmaal in een Haags boedelinventaris uit 1658, wordt 

van Goyen in een onverwachte combinatie met collega-landschapschilder 

François van Knibbergen, één van de andere deelnemers aan Van 

Hoogstraetens schilderwedstrijd, als figuurschilder opgevoerd. In recente 

toeschrijvingen wordt de hand van Van Goyen twee keer in de land-

schapsachtergronden van portretten herkend (afb. 8).64 Daargelaten of 

deze toeschrijvingen geloofwaardig zijn gaat het hier om de tweede vorm 

van arbeidsverdeling. 

 

De tweede manier waarop het werk aan een schilderij over meer schilders 

werd verdeeld was naar onderdeel van de voorstelling, of 'partij' (B). 

Landschap, figuren, architectuur, stilleven, draperieën enzovoorts; bijna à 

la 'colour by numbers' is een geschilderde voorstelling te beschouwen als 

een optelsom van afzonderlijke elementen. Elementen die eventueel door 

verschillende medewerkers konden worden uitgevoerd, een zogenaamde 

additieve manier van werken.65 Bezien uit het gezichtspunt van Adam 

Smith was het werk daar alleen maar bij gebaat: de partijen konden wor-

den toegewezen aan diegenen die het meeste talent hadden voor juist dat 

onderdeel, terwijl diegene door zich verder op dat onderdeel toe te leggen 

zijn bekwaamheid ook nog eens zag toenemen. Dit is de vorm van ar-

beidsverdeling waar voor stijlcritici eer aan te behalen is: in afwijkingen 

in schilders'handschrift' aan de oppervlakte van het schilderij is het werk 

van meer dan één schilder te herkennen. Strikt genomen zou deze manier 

van werkverdeling onder het indelingscriterium Product, hierna, behan-

deld moeten worden. Het zijn immers de eigenschappen van het product, 

dat is de voorstelling, die bepalend zijn. Dat werkt echter nogal artificieel 

, het is logischer om beide vormen na elkaar te bespreken.   

 Al aan het einde van de vijftiende eeuw worden er door kunsthis-

torici 'handen' herkend in de productie van sommige grote schilderwerk-

plaatsen, al worden deze suggesties niet altijd met tastbare voorbeelden 

                                                             
64 Zie database bronnen, nr. 457 en database schilderijen, nrs. 1382 en 1384. De 
'toeschrijving' van een landschap aan Jan van Goyen en Pieter de Molijn berust op een 
vergissing, zie database schilderijen, nr. 1265.  
Zoals we hiervoor gezien hebben, bij Forchoudt en Musson, kon de bemoeienis van een 
kunsthandelaar leiden tot werkverdeling. Van Goyen werkte in 1634 in Haarlem in de 
kunsthandel van Isaack van Ruysdael, die daar een boete voor kreeg opgelegd, zie Giepmans 
in Vogelaar 1996, p. 8. Hier worden echter geen co-producties mee in verband gebracht. 
65 Montias 1987, pp. 457-458; Van de Wetering 1997, pp. 148-152, nt. 33 en 39 en Van de 
Wetering 2011, pp. 311-321, zie hiervoor hoofdstuk I, p. 43, hierna p. 90, en de epiloog, pp. 
189-194. 
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onderbouwd.66 De gang van zaken bij het maken van verluchte hand-

schriften zou heel goed als richtsnoer kunnen hebben gediend. Daar deed 

zich al zeker honderd jaar eerder een analoge werkverdeling voor waar de 

voornaamste verluchter de belangrijkste miniaturen schilderde, en ande-

re belangrijke onderdelen van de pagina, terwijl de randversieringen door 

assistenten voor hun rekening werden genomen. Uit onderzoek van een 

cluster van in Brugge in 'massa-productie' vervaardigde manuscripten uit 

de late veertiende eeuw bijvoorbeeld, komt naar voren dat de eigenlijke 

illustraties door een andere hand werd uitgevoerd dan die van de randde-

coraties of verluchte kapitalen.67 Uitwisseling tussen beide, de praktijk 

van de boekverluchter en die van de schilder, zal er beslist geweest zijn. 

Om maar iets te noemen dat meteen de voornaamste schilder van het 

Brugge van rond 1500 betreft: aan Gerard David worden niet alleen schil-

derijen maar ook boekverluchtingen toegeschreven.68  

 De eerste opsplitsing van een voorstelling in losse elementen die 

door kunsthistorici wordt waargenomen, is die waar de verhalende voor-

stelling, de figuren, door de ene hand werden geschilderd en het land-

schap door een ander; of die waar weelderige stoffen als brokaten door 

een andere schilder dan die van de rest van het schilderij werden inge-

voegd. Onder de vroegste concrete voorbeelden die genoemd worden 

hoort een viertal landschappen van Joachim Patinir of diens omgeving 

die als serieproducten worden beschouwd, en waar de figuren door een 

andere hand zouden zijn toegevoegd. De toeschrijvingen gaan terug op 

een gedocumenteerd geval, al is Patinirs Verzoeking van de H. Antonius 

met de figuren van Quinten Massijs, gemaakt tussen 1515 en 1524, geen 

doorsnee co-productie, uit oogpunt van doelmatigheid gemaakt (afb. 9, 

vergelijk hoofdstuk VI afb. 1).69 

 Voor de late vijftiende en vroege zestiende eeuw geldt dat bro-

kaatmotieven - brokaat is een zijden stof met meestentijds grote, ingewe-

ven - vaak eigen zijn aan een werkplaats.70 Brokaatmotieven worden on-

der meer gebruikt als hulpmiddel bij het afbakenen van het oeuvre van de 

                                                             
66 Gombrich 1953, p. 338; Campbell 1976, p. 194; Miedema 1993/1994, p. 126; Campbell 
1998a, pp. 20 en 346-353. 
67 Smeyers 1993, pp. 60-74; en Smeyers en Vertongen 1993, pp. 75-89. 
68 Alexander 1992, pp. 35-51 en 62-63; Ainsworth 1998, pp. 20-22; 40-44 en 109. 
69 Cavalli-Björkman 1986, p. 104; Thijs 1993, p. 106; Hendrikman 1995, pp. 4-13; Jansen 
2006, p. 119; zie database schilderijen, respectievelijk nrs. 9, 1171-1172 en mogelijk ook 127; 
en 287. Op de Verzoeking van de H. Antonius, en het type samenwerking dat een 
meerwaarde aan een schilderij verleent in het algemeen, de zogenoemde prestige-
samenwerking kom ik in hoofdstuk VI nog kort terug.  
Overigens verwerpt Dunbar 1979, pp. 125-141 veel van de toeschrijvingen waar de 
landschapsachtergronden in het werk van Quinten Massijs aan een andere hand worden 
toebedeeld. 
70 Duits 2008, pp. 43-44. 
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meester van Frankfurt. Een verband tussen de drie afzonderlijke bro-

kaatmotieven die in zijn werkplaats telkens, en mogelijk mechanisch her-

haald werden - op de herhaling van standaardmotieven als indicatie voor 

werkverdeling kom ik later in dit hoofdstuk terug - en werkverdeling 

wordt echter niet expliciet gelegd. Hoewel er tenminste drie medewerkers 

herkend worden, wordt werkverdeling binnen de schilderijen nergens 

specifiek benoemd, laat staan dat een van de medewerkers verantwoorde-

lijk geacht wordt voor de draperieën.71  Dat is bij tijdgenoot Joos van Cle-

ve wel het geval.  De finesse waarmee het brokaat op het rechterluik van 

het San Donato-altaarstuk van Van Cleve, ontstaan rond 1520-1525, ge-

schilderd werd, zou verraden dat hier een schilder aan het werk is ge-

weest die zich uitsluitend op draperieën had toegelegd (afb. 10).72  

 Van onderdeel van een groter geheel ontwikkelden sommige van 

deze 'partijen' zich rond het midden van de zestiende eeuw tot een on-

derwerp voor autonome schilderijen: bloemstillevens, landschappen, en 

wat dies meer zij. Daarmee verandert ook het type co-productie. Om het 

voor het moment bij een brede generalisatie te houden, verplaatst de 

handeling zich hier naar samenwerking tussen zelfstandige, onafhankelij-

ke schilders. De meest gangbare samenwerkingsverbanden waren die 

tussen 'achtergrond'schilders - wat een breed scala aan onderwerpen 

omvat- en figuur- of stoffageschilders. Dergelijke co-producties beginnen 

zich stelselmatig voor te doen na het midden van de zestiende eeuw. Dat 

de gentleman-schilder Cornelis van Dalem  zich voor de figuurstoffage 

van zijn landschappen steevast op andere schilders beriep, vermeldt Van 

Mander bij monde van diens misnoegde leerling Bartholomeus Spran-

ger.73 Hoewel er geen andere bronnen zijn die dat bevestigen, evenmin als 

schilderijen waarvan een samenwerking vaststaat, wordt die bewering 

door kunsthistorici voor waar aangenomen. Van de landschappen van 

Van Dalem waar de figuren aan Jan van Wechelen of Gillis Mostaert wor-

den toegeschreven, is de Geboorte van Christus uit 1558 de vroegst geda-

teerde samenwerking van dit type die mij bekend is (afb. 11).74 

 Rond Gillis Mostaert laat zich een kring van medewerkers, een 

zogenoemd collaborative circuit of samenwerkingscircuit reconstrueren 

                                                             
71  Goddard 1985, pp. 401-417. Een studie naar de wijze waarop Cornelis Engebrechtsz 
goudbrokaten fluweel schilderde, laat een vergelijkbaar gebruik van standaardpatronen en 
vereenvoudiging zien, maar in Van Duijn en Roeders 2012, m.n. pp. 12-17 wordt dat niet 
gerelateerd aan werkverdeling binnen Engebrechtsz atelier. 
72 Leeflang 2007, p. 72; zie database schilderijen, nr. 1387. 
73 Van Mander 1604 (1969), 268v-269r, zie database bronnen, nr. 1464. 
74 Allart 1993, pp. 95-130; Michiels 2005, pp. 211-213; database schilderijen, nrs. 17, 298, 
1180-1181, 1214, 1219 en 1341-1349. Zie ook hierna, hoofdstuk III, p. 113. 
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van schilders die allen meester waren.75 Mostaert maar ook Marten van 

Cleve en Lucas van Valckenborch fourneerden de stoffage voor land-

schap- en architectuurschilders als de reeds genoemde Van Dalem, maar 

ook Jacob Grimmer, Hendrik van Steenwijck en Hans Vredeman de 

Vries.76 Het vroegste schilderij van Vredeman de Vries waar de figuren 

door een andere hand werden toegevoegd, Christus in het huis van Mart-

ha en Maria, is niet veel later gedateerd dan dat van Van Dalem: 1566 

(afb. 12). Uit een röntgenopname van het schilderij blijkt dat een eerdere 

en kennelijk afgekeurde versie van de stoffage zich bevindt onder de hui-

dige. Volgens één verklaring zou of de perspectiefschilder zelf, of zijn 

opdrachtgever niet tevreden zijn geweest met Vredeman de Vries’ eigen-

handige figuren. Hoe dat zij, daarna zou Vredeman de Vries zijn stoffages 

consequent aan anderen overlaten. Net als bij de Christus in het huis van 

Martha en Maria, waar uit het doorschemeren van met name de perspec-

tieflijnen van de tegelvloer door de meer transparante partijen van beide 

sets figuren af te leiden is dat de ‘achtergrond’ voor het aanbrengen van 

de stoffage al compleet uitgeschilderd was, werden dergelijke stoffages 

gewoonlijk  over een reeds voltooid werk heen gezet zonder dat er ruimte 

voor de toe te voegen partij uitgespaard werd.77 Het is deze werkwijze 

waarbij de medewerkers als het ware onafhankelijk van elkaar kunnen 

opereren, al lijkt het een contradictio in terminis, die de co-producties 

van gespecialiseerde schilders onderscheidt van andere typen samenwer-

king.  

 

Tot nog toe heb ik de gebruikelijke aanduidingen als 'specialisatie', 'speci-

alist' etc. angstvallig vermeden. In de kunstgeschiedschrijving staat spe-

cialisatie namelijk niet zonder meer voor hetzelfde als in de economie. In 

de economie, volgens de visie van Adam Smith zijn arbeidsverdeling en 

specialisatie twee zijden van één medaille, ze zijn niet los van elkaar te 

zien. Gezamenlijk komen de specialisten tot een volwaardig product. 

Maar de schilder die als specialist wordt aangeduid had daarvoor niet 

noodzakelijk de bijdrage van een andere specialist nodig. Een landschap, 

interieur of stilleven; zulke schilderijen zijn op zichzelf compleet en te 

verkopen. Dat schilders zich vanaf halverwege de zestiende eeuw in toe-

nemende mate specialiseerden in een bepaald onderdeel, een genre of 

type voorstelling zoals bloemstukken, landschappen, tot aan vogelkooitjes 

toe wordt wel gezien als een impuls voor samenwerking bij het maken van 

                                                             
75 Op samenwerkingscircuits kom ik later in dit hoofdstuk nog terug, voor het 
samenwerkingscircuit waar Mostaert deel van uitmaakte, zie Howarth 2012, pp. 145-158. 
76 Zie database schilderijen, nrs. 1019-1021 en 1023-1031.  
77 Schneede 1967, pp. 134 en 140-145; Campbell 1985, pp. 118-120; Michiels 2005, pp. 215-
218; database schilderijen, nrs. 97, 599-602, 853, 1132, 1350, 1353. 
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schilderijen. Niet alleen door terugblikkende kunsthistorici, maar ook 

door tijdgenoten. In een passage die hiervoor, in hoofdstuk I geciteerd 

werd, constateert Willem Goeree, de Middelburgse boekhandelaar en 

historicus, dat het vaak gebeurde dat een schilder gespecialiseerd in figu-

ren zijn achtergronden door een landschaps- of architectuurspecialist liet 

uitvoeren, en vice versa.78 Omdat de behandeling van specialisatie ge-

compliceerder is dan hier in het kort kan worden uitgewerkt, is het vol-

gende hoofdstuk volledig aan dit onderwerp gewijd.   

 In de praktijk waren de twee, werkverdeling binnen de lagenop-

bouw (A) en werkverdeling naar partijen (B), niet streng gescheiden. Bei-

de werkwijzen werden bijvoorbeeld toegepast in de schilderijenproductie 

van schilders die gebruikelijk in één adem met samenwerking genoemd 

worden, zoals Peter Paul Rubens en Jan Brueghel I. Aanvankelijk, na zijn 

terugkeer in Antwerpen in 1608 werkte Rubens vooral samen met onaf-

hankelijke specialisten, en bij het gilde ingeschreven meesters als Jan 

Wildens en Frans Snijders, die specifieke elementen als dieren en stille-

ven toevoegden. Maar naarmate hij zijn bedrijf beter op poten kreeg, 

schakelde hij steeds vaker assistenten, schilders die hun eerste opleiding 

weliswaar al achter de rug hadden maar nog geen eigen werkplaats had-

den opgezet, in die zijn inventies in het groot konden uitvoeren.79 Het 

opmerkelijk aan Jan Brueghel I is wel  dat hij, wanneer hij betrokken was 

bij arbeidsverdeling naar partijen, zich niet tot één type beperkte: voor 

co-producties met Rubens en Sebastiaen Vrancx schilderde hij land-

schappen, maar voor Joos de Momper II de figuren. Uit archiefbeschei-

den blijkt dat hij er tegelijkertijd ook de nodige werkplaatsassistenten op 

nahield, waarvan aan te nemen is dat die ook een aandeel hadden bij het 

schilderen van de voorbereidende lagen.80  

 
Persoon  
Tot zover het proces, hoe zit het met het tweede klassieke indelingscrite-

rium voor organisaties: dat van de persoon? Arbeidsverdeling kan pas 

effectief worden toegepast wanneer er voldoende beschikbare en direct 

inzetbare arbeidskrachten voor handen zijn; het is na een markt van vol-

doende omvang de tweede voorwaarde die economen als Smith en Mintz-

berg stellen.81 Een direct inzetbare arbeidskracht in dit verband wil zeg-

gen een schilder die zijn eerste leertijd al achter de rug heeft en voldoende 

is ingevoerd in de gebruikelijke werkwijze om zonder moeite met anderen 

                                                             
78 Goeree 1670, pp. 119-121, zie hoofdstuk I, pp. 38-39  nt. 75. 
79 Zie ook hoofdstuk VI, p. 170 nt. 17. 
80 Zie hoofdstuk VI, pp. 170-171 nt. 16 en 18. 
81 Smith 1979 (1776), pp. 121-126; en Mintzberg 1997 (1983), pp. 4-10 en 45. 
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te kunnen samenwerken. Dat is meteen de tweede manier waarop volgens 

economen coördinatie tussen de taken tot stand komt: een standaardisa-

tie van vaardigheden. Dat wil zeggen dat iedere medewerker over dezelfde 

kennis en kunde beschikt.82 Vanuit de organisatiekunde beschouwd 

maakt het op dit punt weinig uit of deze schilder een meester is of niet. 

Beiden kunnen hetzelfde. Voor kunsthistorici maakt het wel een groot 

verschil. Schilder die hun gildegeld hebben betaald is het toegestaan om 

een zelfstandige werkplaats te voeren en vrijelijk schilderijen te verkopen, 

zij laten veel meer sporen na dan een schilder zonder meestertitel.83 Die 

tweede categorie, die van volleerde schilders die (nog) niet zelfstandig 

opereren, is veel schimmiger.  

 Voordat ik hier nader op inga, dat wil zeggen de status van de 

deelnemers aan een samenwerking en de diverse typen organisatie, is het 

goed om enig idee te krijgen van de schaal waarop gewerkt werd, de om-

vang van schilderswerkplaatsen. De bedrijfsvorm die vrijwel altijd in één 

adem met arbeidsverdeling wordt genoemd, zijn zogenaamde 'grote' 

werkplaatsen, ateliers onder één meester met veel medewerkers en/of een 

omvangrijke productie. Maar hoe groot zijn die grote ateliers eigenlijk? 

De meest aangehaalde  “schilderfabriek”  is altijd weer de werkplaats van 

Peter Paul Rubens. Hoewel het zelden nader omschreven wordt, zal dat 

predicaat niet in de eerste plaats uitgevonden zijn voor Rubens' samen-

werking met andere, onafhankelijke meesters, maar voor zijn eigen werk-

plaatsorganisatie waar onder zijn supervisie gewerkt werd. Tot aan zijn 

dood in 1640 waren er in totaal vele tientallen schilders binnen zijn orga-

nisatie werkzaam, jonge schilders die hun eerste leertijd achter de rug 

hadden en bij Rubens ervaring kwamen opdoen. Van tenminste veertig 

van hen zijn de namen nog bekend, terwijl al drie jaar nadat hij definitief 

in Antwerpen teruggekeerd was, in 1611, Rubens zelf in een brief schrijft 

meer dan 100 aanvragen te hebben moeten weigeren.84 Overdreef hij? 

                                                             
82 Mintzberg 1997 (1983), pp. 4-10 en 45. 
83 Peeters m.m.v. Martens 2007, pp. 33-34; en Helmus 2010, pp. 69-71 over de (juridische) 
status van een meesterschilder. 
84 De precieze hoedanigheid van Rubens' ateliermedewerkers is niet in alle gevallen 
volledig duidelijk, maar het lijkt vrijwel altijd om schilders te gaan die hun leerlingenjaren 
reeds achter de rug hadden, zie Balis 1994, passim; en Van de Velde 2000, passim. In de 
Ecartico database, http://www.vondel.humanities.uva.nl/ecartico/persons/6423 (20 no-
vember 2015) worden 27 namen van 'leerlingen' vermeld.  
De samenwerkingsverbanden met zelfstandige specialisten als de landschapschilder Jan 
Wildens (zie: Adler 1980), Jan Brueghel I (zie bijvoorbeeld Woollett en Van Suchtelen 2006, 
passim en Ertz en Nitze-Ertz 2010, pp. 1333-1337) of de stillevenschilder Frans Snijders met 
wie Rubens met name in de eerste jaren na zijn terugkeer in Antwerpen schilderijen in 
tandem maakte, zijn van andere aard en zijn niet meegeteld. Als mengvormen zijn te de co-
producties te beschouwen, die worden toegeschreven aan Jan Brueghel I of zijn werkplaats, 
en de werkplaats van Rubens. 
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Mogelijk. Een schatting maken blijft lastig, maar tenminste honderd à 

honderdentwintig medewerkers in de tweeëndertig jaar dat Rubens van-

uit Antwerpen opereerde is niet exorbitant. Rubens is niet de enige die 

een legertje assistenten in zijn werkplaats had rondlopen. Over zijn Ant-

werpse voorganger Frans Floris beweert Karel van Mander, die het weer 

gehoord had van een voormalige medewerker van Floris dat hij in de loop 

van zo’n dertig jaar, totdat hij in 1570 overleed, maar liefst honderdtwin-

tig schilders in dienst zou hebben gehad.85 Dat aantal wordt bijna geëve-

naard door Abraham Bloemaert die van 1593 tot aan zijn dood in 1651 een 

werkplaats in Utrecht bestierde. Van de naar schatting honderd mede-

werkers en leerlingen die Bloemaerts atelier bevolkten, zijn van drieën-

dertig de namen nog bekend.86 Uit de "portretfabriek" van Michiel van 

Mierevelt zijn over een periode van ruim 30 jaar vijftien namen van me-

dewerkers, waaronder familieleden, bekend. Waarschijnlijk waren het er 

echter een veelvoud van dit aantal die medeverantwoordelijk waren voor 

de vele portretten, kopieën en varianten van met name stadhouderspor-

tretten die Van Mierevelts atelier verlieten.87Dat de omvangrijke schilde-

rijenproductie, bestaand uit portretten en muur- en plafond-

decoratieschilderingen, van Gerrit van Honthorst tot stand kwam met 

hulp van ateliermedewerkers, waarschijnlijk onder toezicht van Hont-

horsts broer Willem, wordt bevestigd door Joachim von Sandrart. Hij 

schrijft dat hij vele andere pupillen aantrof toen hij zich in de werkplaats 

van de gebroeders Honthorst meldde.88 Pogingen om al de handen te 

onderscheiden binnen de omvangrijke oeuvres van Bloemaert en Van 

Honthorst zijn nog nauwelijks ondernomen. Evenmin bestaat er veel 

inzicht in het aandeel dat ateliermedewerkers hadden in het oeuvre dat 

aan Lambert Lombard wordt toegeschreven. Lombard had tussen 1538 en 

                                                                                                                                         
Het is tekenend dat zowel toeschrijvingen, als bronnen betreffende toeschrijvingen aan 
meerdere handen binnen Rubens’ eigen werkplaats minder talrijk zijn dan de meer 
herkenbare co-producties van de meester met andere, zelfstandige specialisten, zie ook 
hoofdstuk VI, m.n. p. 170 nt. 17. 
Voor de producten van de werkverdeling binnen Rubens' atelier, zie database schilderijen, 
nrs. 32, 283, 335, 414, 428, 502, 527, 642-643, 1070 en 1277; database bronnen, nrs. 125, 
126, 577, 639, 690, 934, 999, 1001-1002, 1091, 1094, 1143 en 1223.  
85 Van Mander 1604, fol. 242v, via  
http://www.dbnl.org/tekst/mand001schi01_01/mand001schi01_01_0225.php (21 sep-
tember 2011); Van De Velde 1975,  pp. 99-100, zie database schilderijen, nrs. 253, 254, 579 
en 1204-1208. De betreffende passage bij Van Mander kwam in eerder aan de orde in 
verband van samenwerking als opleiding, zie hoofdstuk I, pp. 29-30. 
86 Bok in: Roethlisberger en Bok dl. I 1993, pp. 572-575 en 645-651. 
87 Jansen 2011, pp. 53-57. 
88 Sandrart 1675, (Lebenslauf), p. 5; via 
http://ta.sandrart.net/623?item=auto17093#auto17093 (23 september 2011); Judson en 
Ekkart 1999, pp. 20-39; en Ekkart 2012, pp. 77-78. Zie database bronnen, nr. 1373. 
Voor andere gevallen waar Von Sandrart zich uitlaat over een werkplaats waar veel jonge 
schilders werkzaam waren, zie hoofdstuk I, pp. 30-31 nt. 49.  

http://www.dbnl.org/tekst/mand001schi01_01/mand001schi01_01_0225.php
http://ta.sandrart.net/623?item=auto17093#auto17093
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1566 niet alleen veel schilders die aan het begin van hun loopbaan ston-

den, waaronder in elk geval Frans Floris, onder zijn hoede, de levensbe-

schrijving van zijn ‘leerling’ Lampsonius suggereert ook dat Lombard het 

uitvoeren van zijn inventies voornamelijk aan anderen overliet.89 Bron-

nen met concrete informatie over zijn werkwijze of schilderijen ontbreken 

echter, en het weinige onderzoek dat naar werkverdeling in de schilderij-

en van Lombard is gedaan behelst niet veel meer dan veronderstellingen, 

die elkaar bovendien tegenspreken.90 

 Ook organisaties met veel minder medewerkers worden omschre-

ven als ‘groot’. Onder de vroegste voorbeelden die in de kunsthistorische 

literatuur nogal eens als zodanig naar voren gehaald worden, behoren de 

werkplaatsen van Joos van Cleve,  Jan van Scorel en Pieter Coecke van 

Aelst. Stilistische analyse van de schilderijen en onderzoek naar de onder-

tekeningen van deze schilders wijst er op dat ze zich dikwijls door mede-

werkers lieten assisteren.  Maar bewijzen voor de aanwezigheid van me-

dewerkers in Van Cleve’s, Van Scorels of Coeckes werkplaats in de vorm 

van documenten zijn schaars. Bij geen van drieën zijn meer dan een 

handjevol namen te noemen van medewerkers waarvan gedocumenteerd 

is dat zij de hand in het werk van de meester hadden. Al wordt er veron-

dersteld dat er meer medewerkers waren die het omvangrijke aan Joos 

van Cleve toegeschreven oeuvre -  meer dan driehonderd schilderijen - tot 

stand brachten, er zijn maar zes kandidaten bij naam bekend, vijf geregi-

streerde leerlingen en Joos eigen zoon Cornelis.91 Van Jan van Scorel 

vermeldt Van Mander dat hij tussen 1527 en 1530 een huis in Haarlem 

huurde voor zijn leerlingen en medewerkers omdat hij “veel aengheloo-

pen en versocht wiert Jongers aen te nemen”. Van die ‘velen’  die hem 

geholpen moeten hebben bij het schilderen van altaarstukken en replie-

ken van populaire composities als de zogenaamde Madonna met de wilde 

rozen zijn nog zeven namen bekend, waaronder die van Maerten van 

Heemskerck. Van de medewerkers van de vergelijkbare werkplaatsorga-

nisatie die Van Scorel na zijn terugkeer naar Utrecht in 1530 opzette is 

alleen de naam van Antonio Moro overgeleverd.92 Eveneens wordt veron-

dersteld dat vele medewerkers verantwoordelijk waren voor de  bulk van 

het oeuvre toegeschreven aan Pieter Coecke, zo’n vier tot vijfhonderd 

                                                             
89 Hubaux en Puraye 1949, pp. 69-76. Zie database schilderijen, nrs. 489-493 en 1205. 
90 Hühn 1970,pp. 31-33 en 97-99; Ceulemans 1981, pp. 300-304; Denhaene 1990, pp. 117-
138, 191-197 en 217-234; en Van Ruyven-Zeman 1992, pp. 307-312. 
91 Leeflang 2007, pp. 68-72. Database schilderijen, nrs. 9 en 857-858. 
92 Van Mander 1604, fol. 236r, via 
http://www.dbnl.org/tekst/mand001schi01_01/mand001schi01_01_0222.php (8 decem-
ber 2011); Faries 1975, speciaal pp. 89-93; Faries 1977, pp. 23-27 en 94-95; Faries en 
Helmus 2000, passim, m.n. pp. 8-9. Database schilderijen, nrs. 868-870, 1175 en 1220; 
database bronnen, nr. 687.  

http://www.dbnl.org/tekst/mand001schi01_01/mand001schi01_01_0222.php%20(8
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schilderijen van wisselende kwaliteit en stijl. Maar bekend zijn niet meer 

dan acht namen. Drie jonge schilders, leerlingen of  gezellen, werden 

geregistreerd bij het gilde; Pieter Brueghel wordt door Van Mander ver-

meld, en de andere vier waren familie: zijn tweede vrouw Mayken Besse-

mers-Verhulst en zijn drie zoons.93 Omgerekend naar het gemiddelde 

aantal medewerkers per jaar werkte bij geen van deze zogenoemd grote 

werkplaatsen, meer dan de drie tot vier man personeel van Frans Floris of 

Rubens, en meestal aanzienlijk minder.  

 Gezien de frequentie waarmee er in de kunsthistorische literatuur 

naar deze zogenaamde schilderfabrieken, grote werkplaatsorganisaties 

als die van Rubens, Floris of Van Scorel en anderen wordt verwezen, zou 

je bijna vergeten dat dergelijke werkplaatsen uitzonderingen waren. Pa-

rallel aan de meeste andere ambachten waren kleine bedrijfjes de norm, 

werkplaatsen waar de meesterschilder zijn ambacht uitoefende, alleen of 

met hulp van slechts één of enkele werkkrachten onder zijn directe toe-

zicht.94 Dat geldt zelfs voor Antwerpen, de stad die gewoonlijk in één 

adem genoemd wordt met grote schilderswerkplaatsen. Als een betrouw-

bare indicatie voor de omvang van de werkplaats van een meester wordt 

het aantal leerlingen gezien. Berekeningen op basis van de Antwerpse 

gildeboeken over de jaren 1500-1579, waarin volwaardige medewerkers 

gewoonlijk niet maar leerlingen wél geregistreerd werden, laten zien dat 

een werkplaats waar gedurende het hele bestaan vier of meer leerlingen 

werden geregistreerd ook daar een uitzondering waren.. Het gaat om niet 

meer dan 15 van de 628 meesters, een krappe 2,5 %.95 

 

Maar al beliep de populatie van een schilderswerkplaats in de regel geen 

grote aantallen, wanneer het werk dat vereiste kon een schilder rekenen 

op direct inzetbare werkkrachten, collega-schilders die het vak reeds on-

der de knie hadden. Voor langere tijd of incidenteel, op afroep, bij om-

vangrijke opdrachten of projecten die op korte termijn moesten worden 

uitgevoerd zoals de decoraties voor de intocht van een vorst; tegen beta-

ling kon een schilder een beroep doen op een vakgenoot.  

 Net zoals bij de grote werkplaatsorganisaties hiervoor zullen dat 

in veel gevallen gezellen zijn geweest, volleerde schilders die zich nog 

geen meestertitel konden of wilden veroorloven. In plaats van een eigen 

                                                             
93 Jansen 2006, pp. 119-142; Jansen 2007, pp. 83-103. Database schilderijen, nrs. 1082, 
1308-1311. 
94 Van Dillen 1970, p. 196; Noordegraaf 1986, p. 4; Deceulaer en Diels 2007, pp. 9-10; 
Peeters 2007, pp. xvii-xviii; Prak 2007,  pp. 143-144.  
Direct toezicht is de meest elementaire vorm van coördinatie die Mintzberg 1997 (1983), pp. 
4-10 en 45 geeft. 
95 Martens en Peeters 2006, pp. 216-218.   
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werkplaats op te zetten werkten zij voor enige tijd of hun hele loopbaan 

lang voor een andere schilder die dat wel had gedaan. Dat gezellen over-

wegend niet bij het gilde geregistreerd hoefden te worden maakt hen tot 

een categorie waar moeilijk vat op te krijgen is. Wie waren zij, waar werk-

ten ze en wat deden ze? Hoewel veel van hun activiteit zich aan onze 

waarneming onttrekt, heeft het onderzoek van de laatste decennia wel 

steeds meer van hun activiteit aan het licht gebracht. 

 Alleen het woord ‘gezel’ geeft al problemen. Weliswaar wordt in 

gildekeuren vrijwel altijd verschil gemaakt tussen leerlingen en gezellen, 

in de praktijk lijkt dat onderscheid minder scherp te worden aangehou-

den. Ter demonstratie: uitsluitend op aantallen bekeken, kwalificeert het 

atelier van de Haarlemse schilder Jacob de Wet I ook als een 'grote werk-

plaats'. Tussen 1638 en 1670 noteerde De Wet in een schetsboek 36 na-

men van jongens die bij hem kwamen tekenen of schilderen, tot vier per 

jaar. En dat kunnen er nog meer zijn geweest, want voor sommige jaren 

ontbreken de aantekeningen.96 Dat De Wet het een enkele keer ook nog 

over 'leren' of 'leergeld' heeft, wekt de indruk dat het om beginnelingen in 

het vak gaat. Omdat beginnelingen nog niet bij machte zijn om een vol-

waardige aandeel te leveren in de atelierproductie van hun meester, in dit 

geval De Wet, zou dat buiten de grenzen van dit onderzoek vallen. Bij 

nadere beschouwing echter blijkt De Wet voor tenminste één van de iden-

tificeerbare jongens, Paulus Potter, op zijn lijst niet de eerste leermeester. 

Dus wellicht fungeerde Potter eerder als gezel, dan als leerling. Benamin-

gen die meer specifiek verwijzen naar een schilder die het schilderen 

reeds beheerste, werck-gesel, vrije gast,cnaep, gesel of knecht worden in 

contemporaine bronnen door elkaar gebruikt, maar ook deze benamingen 

zijn niet altijd eenduidig. Karel van Mander, bijvoorbeeld, gebruikt het 

hoogdravende discipel zowel voor leerlingen als gezellen.97 Bij gebrek aan 

een contemporain standaardvocabulaire wordt in kunsthistorische 

                                                             
96 Bredius 1919, pp. 216-218. In de databases van het R.K.D. in Den Haag worden geen 
toeschrijvingen gegeven (28 december 2015),  maar de atelierpraktijk van Jacob de Wet en 
enkele van de bij hem werkzame schilders wordt bestudeerd in het proefschrift van Angela 
Jager waarop zij in 2016 zal promoveren (Universiteit van Amsterdam). Zie ook database 
bronnen, nrs. 55 en 57. 
97 Van de Velde 1975, pp. 99-100; Miedema 1981, pp. 56-63; Balis 1993, pp. 100-101; 
Peeters 2007, p. xiii; Helmus 2010, p. 81. Deceulaer en Diels 2007, p. 19 in vijftiende-
eeuwse bronnen blijken de benamingen gezel en vooral medegezel ook nog te verwijzen naar 
een meester die een andere meester bij het werk terzijde stond. 
Alleen Goosens 2001, pp. 77-83 onderscheidt in zeventiende-eeuwse Haarlemse bronnen 
consistent gehanteerde benameningen voor de verschillende functies en gradaties in 
opleiding van een schilder. Op basis van één voorbeeld bij Van Mander definieert de auteur 
een discipel bijvoorbeeld als een schilder die als "gevorderde leerling [...], hoewel het 
leerproces nog niet was voltooid, al zelfstandig kon schilderen". Verspreid over Van 
Manders Schilder-Boeck zijn echter genoeg andere voorbeelden van discipel in ander 
verband te vinden, zie Miedema 1981, pp. 56-63. 
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teksten leerling of leerjongen gebruikt voor schilders die nog met hun 

opleiding bezig waren, en gezellen, medewerkers of assistenten voor 

schilders die de standaardvaardigheden beheersten en zelfstandig aan het 

werk konden.98 Om verwarring te voorkomen: hier wordt overeenkomstig 

het kunsthistorisch gebruik met gezel, assistent of medewerker een schil-

der bedoeld die nog geen meestertitel had, maar conform de door Mintz-

berg geformuleerde voorwaarden voldoende getraind was om direct als 

volwaardige arbeidskracht te worden ingezet. Voor deze categorie schil-

ders zorgde de standaardisering van kennis en vaardigheden er voor dat 

de deelname aan het werk met enige wederzijdse aanpassing en onder 

direct toezicht als het ware spontaan verliep.99  

 Naar het aandeel van gezellen ten opzichte van de schilderspopu-

latie als geheel blijft het gissen. Een gezel werd maar moeilijk meester; de 

hoge prijs voor toetreding tot het gilde vormde een barrière die de gilde-

leden tegen al te veel concurrentie moest beschermen. Ontbrak het een 

schilder aan de financiën, of de lust om zelf een werkplaats op te zetten, 

dan kon hij in plaats daarvan voor een andere meester gaan werken. Het 

uitgangspunt voor grove schattingen zijn vaak de vele schilders die ge-

noemd worden in contemporaine documenten, maar van wie geen (gesig-

neerd) werk meer bekend is. Zo komt uit een overdaad aan archiefmateri-

aal naar voren dat er aanzienlijk meer schilders in Antwerpen werkzaam 

waren dan degenen die in de Liggeren van het Lucasgilde als meester 

waren ingeschreven; van hen is te verwachten dat ze voor anderen werk-

ten.100 Ook onder de toenemende aantallen schilders die vanaf de jaren 

tachtig van de zestiende eeuw - toen de schilderspopulatie zowel in Ant-

werpen als Amsterdam explosief groeide - genoemd worden in documen-

ten moeten zich werkplaatsassistenten bevonden hebben. Aan veel van 

die namen zijn geen schilderijen meer te verbinden, en het is aannemelijk 

dat dat degenen waren die in dienst van andere schilders of kunsthande-

laren werkten, vooral in de onderste regionen van de markt.101  

 De resultaten van detailstudies op dit gebied lopen uiteen, al naar 

gelang de voor het onderzoek gebruikte parameters. In een overzicht van 

het schildersambacht in Antwerpen, Brugge en Doornik in de periode van 

1400 tot 1530 verkregen slechts vijf van de 70 in Doornik geregistreerde 

leerlingen onmiddellijk na hun leertijd de meestertitel. Op de langere 

duur, met een gemiddeld interval van een kleine acht jaar, waren dat er 

krap een derde, ruim twintig. Aan de andere kant, dat van de vieren-

                                                             
98 Van De Velde 1975, pp. 99-100; Balis 1993, pp. 100-101. 
99 Mintzberg 1997 (1983), pp. 4-10 en 41-45. 
100 Van der Stock 1993, p. 48. 
101 Bok en Schwartz 1991, pp. 193-195; Bok 1994, pp. 100-104; De Marchi en Van Miegroet 
1994, p. 455. 



81 
 

veertig in deze periode geregistreerde meesters er slechts achttien ooit 

leerling in Doornik waren geweest bevestigt dat er een grote mobiliteit 

onder volleerde schilders bestond.102 Van de leerlingen die vanaf 1453 tot 

1579 in de Antwerpse Liggeren werden ingeschreven werd meer dan 80% 

- vier vijfde - nooit meester. Niet al die leerjongens sleten hun leven dan 

verder als werkplaatsassistenten. Ongeveer een derde van hen moet zijn 

overleden; een onbekend aandeel zal de met de opleiding zijn gestopt, 

bijvoorbeeld omdat ze leerden tekenen met het oog op een ander creatief 

ambacht als edelsmid of tapijtwerker, of naar elders vertrokken. Al met al 

zal maximaal de helft van het aantal ingeschreven leerlingen hun loop-

baan in dienst van andere schilders hebben gewerkt.103 In het noorden, in 

Utrecht, bracht van de schildersleerlingen die tussen 1611 en 1639 geregi-

streerd werden, een derde het daar niet tot meester.104 

 Een medewerker kon ingehuurd worden voor een opdracht van 

beperkte duur, per dag of in een min of meer vast dienstverband. In Ant-

werpen moest een gezel een klein bedrag aan het gilde betalen wanneer 

hij langer dan 14 dagen voor dezelfde meester werkte, en hij mocht niet 

voor een andere meester gaan werken voordat hij zijn dienstverband had 

afgerond.105 Zoals we gezien hebben bij de broers Adriaen en Pieter van 

der Werff kon een schilder in plaats van op een gezel ook een beroep doen 

op een andere meester. Dergelijke samenwerkingsverbanden vonden 

dikwijls plaats in min of meer vaste configuraties, op die collaborative 

circuits of netwerken kom ik even verder terug.   

 

Verdient de arbeidsverdeling als gevolg van het (gedeeltelijk) uitbesteden 

van aangenomen werk aan een onderaannemer, of dat nu een gezel of een 

meesterschilder betrof, een afzonderlijke behandeling? Afgaand op ge-

schreven bronnen lijkt deze vorm indertijd wel als een aparte categorie te 

zijn opgevat. Bepalingen omtrent de inzet van onderaannemers werden al 

in vijftiende-eeuwse schildercontracten opgenomen, zowel in het Zuiden 

als in het Noorden, soms werd het werk aan één schilderij aan meerdere 

                                                             
102 In zijn studies naar de werkplaatsen en -methoden van schilders actief in de Zuidelijke 
Nederlanden tussen 1400 en 1530 analyseert Campbell 1981, pp. 47-49 en Campbell 1994, 
pp. 91-97 statistische gegevens verkregen uit de Doornikse gilde-lijsten. De schilders die uit 
de stad wegtrokken waar ze waren opgeleid, zullen waarschijnlijk ook in de plaats van 
bestemming niet direct meestertitel - meestal ook nog duurder voor "immigranten" - 
aangeschaft hebben maar enige tijd als assistent in de werkplaats van een andere schilder 
werkzaam zijn geweest. 
103 Peeters 2007, pp. xv-xvi; Peeters m.m.v. Martens 2007, p. 35; Sluijter 2015, p. 17. 
104 Slokker 2010, p. 82. 
105 Van der Stock 1993 , pp. 47-53. 
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schilders zelfs meteen in de opdracht vastgelegd. Veel wijzer over de 

werkverdeling word je echter maar zelden.106  

 Slechts een enkele keer is informatie te vinden als die in het 

tweede van de vijf deelcontracten uit 1487 voor het hoogaltaar voor de 

Sint Bavo in Haarlem. Daarin worden de schilders Mouwerijn van Water-

lant en zijn broer Claes Simonsz aangespoord om voor de gezichten toch 

vooral de best beschikbare schilder in te huren. 107 Nog summierder is de 

aanduiding van de werkverdeling bij het altaar voor het gilde van de 

handschoenenmakers dat in 1550 in opdracht werd gegeven aan Claude 

Dorizi, een in Mechelen gevestigde meester die vermoedelijk meer als 

kunsthandelaar en makelaar optrad dan als schilder. Het contract zelf is 

niet overgeleverd, er wordt zo'n 60 jaar later naar verwezen in een proces 

dat tussen 1608 en 1611 gevoerd werd. Voor Dorizi werkten volgens de 

processtukken "[...] de principaelste meesters [...] als den ouden  

vermaerden Breugel". Het handschoenenmakersaltaar was door Pieter 

Brueghel d.O. ten huize van Dorizi geschilderd, en "op den selven winc-

kel" had Pieter Baltens de binnenzijde uitgevoerd.108 Een geval als dat van 

de Kroning van Maria temidden van de negen engelenkoren van Albert 

Cornelis, dat in hoofdstuk IV behandeld wordt, waarbij zowel het altaar-

stuk (gedeeltelijk) bewaard is gebleven, als documenten waarmee het 

verloop van de werkverdeling is te reconstrueren, is een unicum. De stuk-

ken doen verslag van het de langslepende geschillende tussen de op-

drachtgever, het Brugse gilde van de wolscheerders en -volders, en de 

schilder. Vijf jaar, van 1517 tot 1522, hadden de partijen nodig voordat het 

werk tot een einde kon worden gebracht. Hoewel het conflict er op het 

eerste gezicht om lijkt te draaien dat Cornelis een gedeelte van het werk 

door een andere had laten uitvoeren, blijkt bij nader inzien dat ook hier 

het uitbesteden van het werk op zich geen bezwaar werd gevonden.109  

 Dat de schilder die een deel van het werk van Cornelis overnam 

niet bij naam wordt genoemd, wekt de suggestie dat hij geen bekende, of 

lid van het schildersgilde was. Dat een schilder inderdaad als onderaan-

nemer kon werken zonder lid van het gilde te zijn, in elk geval in Antwer-

pen, blijkt uit een geschil dat in 1488 voor de Magistraat werd gebracht, 

ruim twintig jaar eerder. Adriaen van Straelen, ook wel Van Berghen ge-

noemd, werd herhaaldelijk en op heterdaad betrapt bij het uitvoeren van 

schilderwerk hoewel hij geen gildegeld betaald had; reden voor het gilde 

om een boete te eisen. Die eis werd echter afgewezen, Van Straelen wist 

                                                             
106 Campbell 1976, pp. 193-194; Helmus 2008, pp. 37-38; en Helmus 2010, pp. 167-169. 
107 Helmus 2010, pp. 167-169. 
108 Monballieu 1964, pp. 92-100. 
109 Tamis 2000, pp. 672-680; zie hoofdstuk IV. 
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zich met succes te verdedigen door aan te voeren dat hij in dienst was van 

Digne Zierix, die wél lid was van het gilde. Zierix, op haar beurt verhuur-

de Van Straelen weer door aan anderen, een praktijk waarvan zij beweer-

de nog negen andere voorbeelden te kunnen aanhalen. 110  

 De enige gildevoorschriften die expliciet betrekking hebben op 

'twee handen' staan in verband met deze vorm van organisatie. Voor het 

overige werden de bestaande bepalingen aangaande de kwaliteit van het 

werk en de regulering van de arbeid, wanneer en onder welke voorwaarde 

een schilder mocht werken, kennelijk voldoende geacht.111 In beide geval-

len slechts uit de tweede hand bekend moet zowel in Amsterdam als in 

Middelburg een bepaling van kracht zijn geweest, toevallig beide onder 

artikel 10, die het in 'werk treden van een ander' aan banden legde of 

verbood. In Amsterdam zou artikel 10, uit de gildebrief opgesteld in 1597, 

geluid hebben:    

 

"Item, dat egeene Gildebroeders, 't sy Schilders, Glase-

maeckers, ofte andere, die int voorsz Ghilde begrepen 

syn, niet en sullen moghen treden in een ander syn we-

rck, omme te wercken, ten ware dat die eerste meester 

den goeden luyden haer werck niet en vervorderde, ende 

sulcx verslofte deur syn dronckendrincken ofte anders, 

sonder op syn werck te achten, ende 't selve waer te 

nemen, sodanigen machmen betaelen, ende alsdan gaen 

tot eenen anderen." 112  

 

Dat het artikel hoofdzakelijk betrekking zal hebben gehad op een vorm 

van ‘onderkruipen’, door een ander aangenomen werk over te nemen voor 

een lagere prijs, komt naar voren uit de uitzondering die gemaakt wordt. 

Wanneer de eerste meester, de aannemer, zijn werk had laten versloffen 

vanwege drankmisbruik of ander wangedrag mocht de opdracht wel door 

een ander verder worden uitgevoerd. Een vergelijkbaar beding moet bij 

het Lucasgilde in Middelburg te vinden zijn geweest. Daar kregen twee 

schilders een boete uitgedeeld voor het 'in het werk treden van een ander'. 

In 1644 was dat Lucas Pancras, in het jaar 1657-1658 werd Pieter Legouch 

aangeslagen omdat hij “in een ander’s meester’s begonnen werck heeft 

getreden ’t welck strijdende is tegen Art. 10 van de ordinantie”.113 Wat 

                                                             
110 Van der Stock 1993, pp. 47-48. 
111  Zie ook: Van Mulders 2000, pp. 113-114; Vander Auwera en Van Sprang 2007, p. 107; 
Deceulaer en Diels 2007, pp. 27-29; Prak 2007, p. 144.  
112 Obreen dl. 3 1880-1881, pp. 158-159. De tekst is een achttiende-eeuws uittreksel uit de 
oorspronkelijke, en inmiddels verdwenen gildebrief 
113 Obreen dl. 6 1884-1887, pp. 173 en 193; zie database bronnen, nrs. 28 en 30.  



84 
 

deze bepalingen duidelijk maken, is dat het uitbesteden of onderaanne-

men – inclusief het malafide onderkruipen - van schilderwerk zo gebrui-

kelijk was, dat de praktijk aan voorschriften gebonden moest worden.  

 De reden waarom een schilder in plaats van een of meer werk-

plaatsassistenten in te huren uitweek naar een onderaannemer, zou een 

gebrek aan ruimte of middelen kunnen zijn. Het is een gebied waarop 

ambachtslieden soms beperkingen werden opgelegd, vermoedelijk om 

monopolies te voorkomen.  Zo verboden de statuten van het Brugse schil-

dersgilde uit 1444 om er meer dan één werkplaats en meer dan één ver-

kooppunt op na te houden.114  

 
Samenwerkingscircuit 
Clusters van schilderijen, toegeschreven aan meerdere handen wijzen er 

op dat schilders dan dikwijls een beroep deden op dezelfde, beperkte 

kring van medewerkers. Dat is niet zo gek. Al eerder aangehaald werd dat 

een van de voorwaarde om arbeidsverdeling te doen slagen, een reservoir 

aan direct inzetbare arbeidskrachten vereist. En dat is tegelijkertijd een 

van de factoren die verklaart waarom geografische clustering van zelfde 

en gelijksoortige bedrijven voordelig is, ondanks de concurrentie die dat 

tegelijkertijd oplevert.115 Voor dergelijke groepen, of netwerken van schil-

ders die elkaar in een losser verband de hand leenden wordt de benaming 

‘collaborative circuits’, oftewel samenwerkingscircuit gebruikt. 116 Dezelf-

de namen, of wanneer een  ‘handschrift’ niet met een bij naam bekende 

schilder te identificeren is, handen, komen in wisselende configuraties 

voor. Daarbij spelen familiebanden vaak een rol. Zonen kregen hun (eer-

ste) opleiding in het schildersvak vaak van hun vader, en zonen en jonge-

re broers bleven lang in het familiebedrijf werken. Daarnaast trouwden 

schilders veel met de dochters of weduwen van collega's.117 De nauwe 

verwantschap in stijl en uitvoering van het werk van de verschillende 

schilders maakt het in veel gevallen uitermate lastig om een helder beeld 

te krijgen wie wat deed, en de groep zo als het ware uiteen te rafelen tot 

individuele handen.  

 Dat geldt bijvoorbeeld voor het Brugse schildersmilieu aan het 

begin van de zestiende eeuw. Dat onder meer Gerard David, Adriaen 

Isenbrant, Albert Cornelis, Ambrosius Benson, de Meester van het Heilig 

                                                             
114 Campbell 1976, p. 191; Wilson 1990a, p. 621 en in het algemeen: Noordegraaf 1986, p. 4. 
115 Rasterhoff 2012, pp. 21-25. 
116 Van der Stighelen, geciteerd in Van Mulders 2007, p. 109. 
117 De Marchi en Van Miegroet 2012, pp. 53-54. Miedema 2012, p. 17 stelt dat geografische 
clustering een belangrijker verband is dan dat van familierelaties.  
Voor een nadere beschouwing van specifieke familieverbanden/samenwerkingscircuits, zie 
Brosens, Kelchtermans en Van der Stighelen 2012. 
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Bloed met andere, soms naamloos gebleven schilders daar zo’n ‘collabo-

rative circuit’ vormen, is zeker.  Niet alleen hun werk is nauw verwant, 

ook uit geschreven bronnen komen de banden tussen de schilders onder-

ling naar voren. Op basis van de bewaard gebleven processtukken met 

betrekking op Albert Cornelis’ uitbesteden van een gedeelte van zijn op-

dracht aan een onderaannemer, is het verloop van de werkverdeling  van 

Altaarstuk met de Kroning van Maria temidden van de negen engelen-

koren aan een onderaannemer zelfs op de voet te volgen. Dat is echter een 

uitzondering. Op het werk van Gerard David na, zijn de oeuvres van de 

verschillende schilders nog niet grondig uitgesplitst - de naam van 

Adriaen Isenbrant fungeert zo'n beetje als vergaarbak voor het leeuwen-

deel van de schilderijen die in dit circuit thuishoren maar niet specifiek te 

plaatsen zijn -  laat staan de samenwerkingsverbanden.118  

 Soms laten de schilderijen, gepaard aan de geschreven bronnen 

het nauwelijks toe om onderscheid te maken tussen co-producties en de 

eigenhandige werken van individuele meesters die tot een ‘collaborative 

circuit’ worden gerekend. Dan is de aanduiding ‘groep’ te gebruiken. Toe-

gegeven, het is voor veel kunsthistorici een weinig bevredigende oplos-

sing, maar voor werken zoals die uit de eerste fase van de leertijd van Jan 

van Scorel is er weinig beters voorhanden. Afgaand op een opmerking van 

Van Mander over de eerste leermeester van Van Scorels was dat mogelijk 

een broer van Jacob Cornelisz van Oostsanen: Cornelis Buys uit Alkmaar. 

Van de drie kandidaten van die naam die uit bronnen bekend zijn, is ech-

ter geen enkel schilderij overgeleverd; en één van de drie was mogelijk 

zelf een leerling van Van Scorel. Daardoor blijven we met een verzameling 

schilderijen zitten, die bij gebrek aan beter te omschrijven is als ‘de groep’ 

Oostsanen-Buys-Scorel.119 

 Een probleem van  andere aard doet zich voor bij Pieter Coecke 

van Aelst. Niet een gebrek aan informatie, maar de verwerking van de 

weinige informatie door kunsthistorici heeft hier voor verwarring ge-

zorgd. Met onder anderen Jan Sanders van Hemessen en zijn schoonva-

der Jan van Dornicke wordt de schilder, die er zelf bovendien een grote 

werkplaats op nahield, tot een ‘collaborative circuit’ gerekend.  Bij nadere 

beschouwing blijkt dit slechts op een wankele basis te berusten. Een ver-

andering in de stijl van de (landschaps)achtergronden in schilderijen, 

toegeschreven aan (de werkplaats van) Pieter Coecke gaf aanleiding om 

                                                             
118 Andere namen die in deze cluster vaker voorkomen zijn die van Willem Benson, de 
Meester van de Brandon portretten en de Meester van de legende van de H. Lucia. Voor 
Gerard David, zie Ainsworth 1998, specifiek wat betreft schilderijen van meerdere handen, 
pp. 295-308, voor de anderen, zie Martens e.a. 1998, dl. 1-2, passim; zie database 
schilderijen, nrs. 1317-1319 en 1321-1324. Zie verder ook hoofdstuk IV, pp. 140-141.  
119 Miedema dl. III 1996, pp. 274-275. Zie database bronnen, nr. 436. 
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over de deelname van een andere hand, die van de Monogrammist van 

Brunswijk, die doorgaans met Coecke’s zwager Jan van Amstel wordt 

geïdentificeerd, te speculeren. Die hypothese werd zo vaak voor waar 

overgenomen, zij het zonder nader onderzoek, dat deze zich in de loop 

der tijd ontwikkelde tot ‘feit’.  Van de Monogrammist van Brunswijk 

wordt eveneens verondersteld dat hij  net als de zogenaamde Meester van 

Paulus en Barnabus achtergronden voor Jan Sanders van Hemessen zou 

hebben geschilderd.120 

 Voor het Antwerpse schildersmilieu vanaf het begin van de zeven-

tiende eeuw zou je de duidelijk herkenbare co-producties van de leden 

van dergelijke collaborative circuits zelfs symptomatisch kunnen noe-

men. Opeenvolgende generaties van de families Brueghel, Francken, De 

Momper, hun verwanten en vrienden werkten in telkens wisselende com-

binaties samen. Met elkaar, maar ook met anderen. Buiten zijn eigen 

werkplaats leende Rubens zijn hand aan vader en zoon Brueghel, maar 

ook  figuurschilders als Sebastiaen Vrancx of Hendrick van Balen, of de 

architectuurschilders Peter Neef I en II en Hendrick van Steenwijck zijn 

terugkerende namen in dit omvangrijke circuit. De schilderijen die aan de 

verschillende ‘tandems’ worden toegeschreven lopen in de vele honder-

den (afb. 13).121  

 Werd deze Antwerpse 'specialiteit' met de stroom Zuid-

Nederlandse emigranten  naar het Noorden overgebracht? Eén van de 

spilfiguren van een opvallend samenwerkingscircuit  in het Noorden, in 

de vroege zeventiende eeuw in Haarlem, is wel van Zuid-Nederlandse 

komaf. Rond Dirck Hals laat zich een netwerk construeren waar ook An-

thonie Palamedesz., en de architectuurschilders Dirck van Delen en Bart-

holomeus van Bassen deel van uitmaakten. Dan weer eens in spiegel-

beeld, met een anders gekleurde jas of een ander hoofd, de wijze waarop 

figuren of figuurgroepen als zetstukken herhaaldelijk door Hals en Pala-

medesz. opnieuw werden ingezet in hun eigen composities maar ook in 

                                                             
120 Bruyn 1985, pp. 17-30; Jansen 2006, pp. 134-137. Database schilderijen, nrs. 91, 95-96, 
98-99, 1017-1018, 1098, 1305-1307 en 1312-1314. Zie ook Leeflang 2007, p. 74. 
121 Honig 1995, pp. 261-265; Honig 1998, pp. 177-179. Voor de samenwerkingsverbanden 
die vader en zoon Jan Brueghel aangingen in het algemeen, zie Ertz 1979, m.n. pp. 470-516; 
en Ertz 1984, m.n.  pp. 78-89; en De Marchi en Van Miegroet 2012, pp. 63-64; voor de 
familie Francken, zie Peeters 1999, m.n. pp. 70-73; en Peeters 2012, pp. 103-117; voor De 
Momper, zie Ertz 1986, m.n. pp. 391-413.  
Over de samenwerking tussen Rubens en Jan Brueghel, zie ook hoofdstuk VI. 
Een ongepubliceerde paper of dissertatie geschreven onder begeleiding van Prof. Dr Van 
Der Stighelen van de K.U. Leuven over co-produkties in het Antwerpen van het begin van de 
zeventiende eeuw, heb ik helaas niet kunnen raadplegen. 
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andermans werk, is één van de belangrijkste kenmerken van het vrolijk 

gezelschap van het begin van de zeventiende eeuw.122   

 Voor alle tot nog toe aangehaalde arbeidsverbanden geldt dat de 

hiërarchie binnen de organisatie tot de meest eenvoudige vorm beperkt 

moet zijn geweest. Zelfs in de zogenoemde grote werkplaatsen als die van 

Rubens of Frans Floris was het personeel nooit zo talrijk dat de meester 

geen directe supervisie op zijn medewerkers kon uitoefenen. Daarmee in 

contrast wordt in de organisatiekunde nog een andere vorm van werkver-

deling onderscheiden waar de uitvoering van het eigenlijk werk geschei-

den is van de controle, de zeggenschap over een taak. Dat wordt verticale 

werkverdeling of taakspecialisatie genoemd.123 Die vorm van werkverde-

ling waarbij het werk verdeeld wordt volgens hiërarchische verhoudingen 

van superieur en uitvoerder - ik zou de aanduidingen horizontaal en ver-

ticaal immers vermijden - blijft hier hoofdzakelijk buiten beschouwing. 

De gezagsverhouding tussen medewerkers en de meester, of twee mees-

terschilders in Mintzbergs termen beschrijven voegt niets toe. Alleen in 

die gevallen waar de drijvende kracht achter een schilderijenproductie 

veel meer of zelfs uitsluitend als ondernemer en/of kunsthandelaar op-

trad dan als schilder, ligt het anders. Daar is het eigenlijke schilderwerk 

gescheiden van de controle op de productie.  

 Wanneer een koopman, in dit geval een kunsthandelaar, werk bij 

anderen uitzet om het resultaat vervolgens zelf te verkopen wordt dat met 

een goed Nederlands woord 'putting out' genoemd.124 Algemeen wordt 

aangenomen dat een grote groep schilders, in dienst van dit soort hande-

laren in hun levensonderhoud moet hebben voorzien.125 Het maken van 

'dozijnstukken', goedkope schilderijtjes in passe-partout thematiek die 

door schilders aan de onderkant van de markt werden 'afgeschrobd', 

wordt vaak als massaproductie omschreven. Maar een toepasselijker be-

naming voor deze handmatige serieproductie is manufactuur, het onder-

werp van hoofdstuk V.126 Omdat auteurschap bij deze anonieme productie 

of 'low-level collaboration' nauwelijks waarde had, werd het dus ook niet 

de moeite gevonden om met naam en toenaam vast te leggen, is het moei-

lijker om vat te krijgen of en in welke mate werkverdeling werd toegepast. 

Maar uit de bewaard gebleven administratie van Antwerpse handels-

                                                             
122 Schatborn 1973, pp. 109-112; Kolfin 2002, pp. 111-115; en Ekkart 2012, p. 81; zie data-
base schilderijen, nrs. 247, 675-677, 684-711, 861-866 en 1325. 
123 Mintzberg 1997 (1983), pp. 27-35 m.n. 29, en hiervoor p. 65. 
124 Prak 2007, pp. 144-145. 
125 Bok en Schwartz 1991, pp. 193-195; Bok 1994, pp. 100-104; De Marchi en Van Miegroet 
1994, p. 455; Montias 1994, p. 68; Vermeylen 1999, pp. 17-18; en Jager 2015, pp. 1-15. 
126 Deceulaer en Diels 2007, pp. 9-13. 
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firma's als die van Forchoudt en Musson, bijvoorbeeld, blijkt dat arbeids-

verdeling naar partijen (B) veel werd toegepast bij hun 'putting out'.127  

 Al aan het begin  van de  zestiende eeuw lijken sommige werk-

plaatsen in Brugge trekken van dergelijke handelsondernemingen te ver-

tonen. Gegevens als het grote aantal gehuurde kramen in het schilder-

spand wijzen er op dat schilders als Adriaen Isenbrant en Albert Cornelis 

niet alleen als schilder, maar ook ondernemer en handelaar actief wa-

ren.128 Maar de verschillende oeuvres, en de daarin te onderscheiden 

handen zijn nog onvoldoende afgebakend om dat beeld nader in te vullen, 

laat staan iets over een eventuele werkverdeling binnen schilderijen te 

zeggen. Later, in de tweede helft van de zestiende eeuw zou een atelier als 

dat van Bernaert de Rijckere in Antwerpen  zo kunnen hebben gefunctio-

neerd. Het is een suggestie die gewekt wordt door verschillende typen 

bronmateriaal; archiefstukken, schilderijen en tekeningen, en met name 

de verbanden daartussen. Kopieën naar andere schilderijen maken een 

substantieel deel van De Rijckere’s nalatenschap uit, terwijl een nog niet 

ontwarde kluwen van schilderijen en tekeningen die in steeds andere 

configuraties motieven delen er op wijzen dat er meerdere kunstenaars in 

zijn werkplaats, of onder zijn auspiciën actief waren. 129   

 Het zeventiende-eeuwse Antwerpen wordt vaak aangehaald als dé 

plaats waar manufactuur floreerde. En inderdaad, het is niet moeilijk om 

een glimp op te vangen van de werkwijze van schilder-schuine-streep-

kunsthandelaren die bij het uitzetten van schilderwerk de uitvoering 

daarvan over verschillende handen verdeelden. Al is het maar zijdelings, 

de documenten die het reilen en zeilen van de werkplaats van de Brueg-

hels, Jan  I en II betreffen, laten zien dat een kunsthandelaar als 

Chrisostomus van Immerseel de spil van een netwerk van kunstenaars 

was, en zeker niet alleen schilders die aan de bovenkant van de markt 

opereerden zoals de Brueghels. Bijvoorbeeld: voor Sr Cousin Immerseel 

leverde Jan Brueghel II een partij van 46 vierkante landschapjes op doek, 

grotendeels uitgevoerd door twee medewerkers wier status onduidelijk 

blijft: van de landschapschilder Adriaen Daep is verder geen werk be-

kend, terwijl onduidelijk blijft voor wie de naam Jan Baptist Caimo staat. 

Zeker in vergelijking met de andere prijzen die met regelmaat boven de 

                                                             
127 Honig 1995, pp. 259-261 citeert een brief van 10 januari 1659 waar Maria Fourmenois, 
de echtgenote van Matthijs Musson haar neef Philips de Wael in Parijs zelfs op het hart 
drukt, en niet voor de eerste keer, om de namen van de schilders die de firma employeert 
toch vooral nooit prijs te geven om de concurrentie voor te blijven, zie voor al Fourmenois' 
brieven in deze trant Duverger 1969, pp. 209-216; Honig 1998, pp. 179-182; Van Mulders 
2000, pp. 114-122. Over de bronnen betreffende de firma's Forchoudt en Musson, zie ook 
hiervoor, p. 63 nt. 46; en pp. 68-69  nt. 61 en hoofdstuk V, pp. 147-151.  
128 Campbell 1976, pp. 196-197. 
129 Benesz 1997, p. 12; en Tamis in Helmus, Faries en Tamis 2011, pp. 124 en 128-132. 
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100 gulden per schilderij uitkomen gaat het om uitzonderlijk goedkoop 

werk, de kostprijs laat zich op grond van Brueghels notities  berekenen op 

iets minder dan 3 gulden per stuk.130  

 Voor zover bekend, omdat bronnen als de omvangrijke admini-

stratie van Forchoudt en Musson ontbreken weten we veel minder over 

de kunsthandel in het Noorden, ging de werkverdeling in opdracht van 

handelaren hier minder ver.131 Een veel aangehaald voorbeeld van een 

werkplaats waarvan het hoofd eerder als handelaar optrad, is de onder-

neming die achtereenvolgens door vader en zoon Hendrick en Gerrit Uy-

lenburgh werd gedreven in het Amsterdam van het tweede en derde 

kwart van de zeventiende eeuw. Hoewel er incidenteel meerdere handen 

onderscheiden worden in de schilderijenproductie, hetgeen hierna nog 

aan de orde komt, zijn er echter geen aanwijzingen dat er bij de firma 

Uylenburgh een structurele vorm van werkverdeling in de zin van hori-

zontale taakspecialisatie werd toegepast. De schilders die voor Uylen-

burgh portretten en kopieën vervaardigden, en die er naar alle waar-

schijnlijkheid hun leertijd al op hadden zitten, deden dat niet in een vast, 

en strakomlijnd dienstverband. Dikwijls maakten ze naast hun bezighe-

den voor de kunsthandelaar  schilderijen ‘in eigen beheer’, of dat nu in 

Uylenburghs werkplaats gebeurde of in hun eigen atelier.132 

  

Product 
In hoeverre is de voorstelling van een schilderij op te bouwen uit losse 

elementen? Want na standaardisatie van het werkproces en de vaardig-

heden van de medewerkers is standaardisatie van het product een derde 

middel om de coördinatie tussen het werk van verschillende medewerkers 

te vergemakkelijken. Wat in schilderijen kan worden aangemerkt als 

standaardisering van het product, is het herhalen van dezelfde motieven 

of patronen. Of het nu om brokaatpatronen, figuren, gezichttypes of ook 

wel tronies, landschapscomponenten, architecturale ornamenten of exo-

tische dieren gaat; het gebruik van standaardelementen was alomtegen-

woordig. Voor een schilder was het van groot belang om over een voor-

raad beeldmateriaal, tekeningen, prenten of olieverfschetsen, te beschik-

ken, als werkkapitaal om motieven uit te putten.133 Daarom is een her-

                                                             
130 Denucé 1934, passim; DeMarchi en Van Miegroet 1994, p. 453 en nt. 12; De Marchi en 
Van Miegroet 2012, pp. 61-69; database bronnen, nrs. 1153, 1348 en 1349; R.K.D. Den Haag, 
online database artists (27 mei 2011), nr. 328664. 
131 Over de archiefbescheiden betreffende de handelsfamilies Forchoudt en Musson, zie ook 
hiervoor p. 63 nt. 46; en pp. 68-69 nt. 61 en hoofdstuk V, pp. 147-151.   
132 Van de Wetering 1986b, pp. 57-60 en 75-76; Lammertse 2006, pp. 202-205, 207, 212-
226 en 230; Van der Veen 2006, pp. 117-119 en 125-169.  
133 Mintzberg 1997 (1983), p. 6.  
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haalde gebruik van dezelfde motieven, al of niet met hulp van mechani-

sche middelen, zeker niet voorbehouden aan co-producties. Maar wan-

neer dergelijke standaardelementen in een schilderij toegepast zijn, is dat 

wel een aanwijzing in die richting. 

 Breder opgevat zijn de onderdelen van een voorstelling: land-

schap, stilleven, figuren enz. ook op te vatten als standaardelementen die 

makkelijk over verschillende handen te verdelen zijn. Dan blijken bepaal-

de typen voorstelling zich beter te lenen voor arbeidsverdeling dan ande-

re. Dat zijn die werken, die geschilderd zijn als een optelsom van elemen-

ten, in wat je een 'additieve' stijl zou kunnen noemen. In eerste instantie 

werd de term additieve stijl of werkwijze bedacht in contrast met chiaro-

scuro-schilderen, maar in deze context is het een omschrijving die de 

lading goed dekt.134 De meest voorkomende typen voorstelling die in deze 

categorie zijn onder te brengen, is die van landschappen, stadsgezichten 

of interieurs waar de figuren door een andere hand werden toegevoegd, 

evenals bloemstillevens met figuren of figuurmedaillons van een tweede 

schilder worden in hoofdstuk III over specialisatie behandeld. Dat is niet 

onlogisch, want zoals Mintzberg keer op keer benadrukt zijn de verschil-

lende parameters niet los van elk elkaar te zien, zoals in het voorliggende 

geval schilderij (product) en werkwijze (proces).  

 

Portret 
Een ander type voorstelling dat zich goed leende voor werkverdeling naar 

partijen was het portret, waarvan het uiterlijk meestentijds bepaald werd 

door standaardformules en vaste compositieschema's. Vergde de indivi-

duele gelijkenis, dat wil zeggen het gezicht, steeds een individuele aan-

pak; handen, kleding maar ook houding en gebaren en achtergrond kon-

den met weinig variatie en routinematig geschilderd worden. Een derge-

lijke tweedeling maakt een werkverdeling eenvoudig.135 Wat een werkver-

deling nog extra zal hebben gestimuleerd, was de gewoonte van portret-

schilders om gebruik te maken van plaatsvervangende modellen bij het 

                                                                                                                                         
Er bestaat de nodige kunsthistorische literatuur over dit onderwerp, zie onder meer 
Haverkorn van Rijsewijk 1894, p. 147 over de schilderijtjes met voorbeelden voor 
figuurstoffage die de Rotterdamse kunsthandelaar Volmarijn rond het midden van de 
zeventiende eeuw verkocht: "5 stuckies vol beeldetges om landtschappen mede te stoffee-
ren"; Parmentier 1937, pp. 92-93 en Campbell 1994, pp. 98-99 over de twist tussen 
Ambrosius Bensonen Gerard David over het eigendom van twee koffers met 
ateliervoorbeelden; Balis e.a. 1993 over de kopieën die een assistent van Rubens' naar diens 
modellenvoorraad, of cantoor, tekende.; of Balis 2000, pp. 137-138 die de waarde van een 
modellenvoorraad demonstreert door het voorbeeld van Frans Snijders aan te halen, de 
stillevenspecialist die vaak voor Rubens werkte, en die de moeite nam zijn op papier 
geschilderde studies van ‘Italiaans’ fruit naliet aan zijn neef Hendrik de Rasiers.  
134 Zie hoofdstuk I, p. 43, hiervoor p. 70 en de epiloog, pp. 189-194. 
135 Ekkart 1997, pp. 1-21.  
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uitwerken van het lichaam en de kleding. Het is een gebruik dat onder 

andere Peter Paul Rubens en Anthony van Dyck zou hebben aangezet om 

onderdelen van hun portretten door anderen te laten uitschilderen, maar 

misschien ook Rembrandt.136  

 Over de aanpak van Anthony van Dyck is een getuigenis uit de 

eerste hand opgetekend. De Keulse bankier Everard Jabach vertelde aan 

Roger de Piles hoe hij eind jaren veertig in Engeland tijdens het poseren 

Anthony van Dyck ondervroeg over zijn werkwijze. Van Dyck legde uit dat 

hij zichzelf had aangeleerd om een portret snel op te zetten, waarna hij 

zijn schets doorgaf aan zijn assistenten om uit te werken, inclusief de 

kledingstukken die door het model waren verstrekt. Om de handen te 

kunnen schilderen had hij aparte modellen, man én vrouw, in zijn werk-

plaats beschikbaar. Van Dyck voltooide het werk door het snel en luchtig 

te retoucheren.137 Een brief van Gerard van Honthorst laat zien dat het er 

in zijn werkplaats overeenkomstig aan toe moet zijn gegaan. Al eerder in 

dit hoofdstuk kwam aan de orde dat hij en zijn broer Willem er in Utrecht 

één van de grotere atelierorganisaties op nahielden. De productie van 

portretten en replica's van portretten van de firma Honthorst wordt als 

omvangrijk en sterk wisselend van kwaliteit gekarakteriseerd, en zonder 

medewerkers zou die productie nooit zo van de grond gekomen zijn. De  

aard van de werkverdeling is nog weinig nader ingevuld, maar een enkele 

bron wijst op een overeenkomstige werkwijze als die van Van Dyck. In 

een brief uit 1630 laat Gerard van Honthorst blijken dat de sessies waar 

naar het leven gewerkt werd, eveneens opgesplitst werden. Aan het por-

tret van Elisabeth Stuart, de Winterkoningin, kan pas verder gewerkt 

worden, schrijft Van Honthorst, wanneer het verwachte kostuum waarin 

ze uitgeschilderd wilde worden, eindelijk binnen zou zijn.138 Iedere ver-

wijzing naar werkverdeling in deze brief ontbreekt weliswaar, maar de 

manier waarop het verschaft een goede aanwijzing hoe die in de werk-

plaats van Honthorst toegepast kan zijn.  

 Bij het ontbreken van een expliciete bron in de vorm van een 

tekst is de aanleiding om arbeidsverdeling in het oeuvre van een portret-

schilder te veronderstellen vaak gelegen in het gebruik van standaard-

elementen, in combinatie met stijlkritische evaluatie. Dat geldt bijvoor-

                                                             
136 Van der Stighelen 2008, pp. 17-19, zie ook database bronnen, nrs. 1001-1002 
137 De Piles 1766, pp. 229-230. Dat de Londense society-portrettisten Pieter Lely en Gott-
fried Kneller (gespecialiseerde) assistenten voor het bijwerk in dienst hadden , wordt 
beschreven door Houbraken dl. II 1719, p. 233; en dl. III 1719, p. 186; en Weyerman dl. III 
1729, pp. 72, 80-81, 84 en 283; en dl. IV 1769, pp. 202, 214, 275, 391, 435-436 en 471; zie 
ook database bronnen, nrs. 438, 1393, 1398, 1425-1427, 1430-1432 en 1434; echter zonder 
dat die arbeidsverdeling in verband wordt gebracht met het apart poseren voor de 
verschillende onderdelen van een portret.   
138 Judson en Ekkart 1999, pp. 23-25 en 41-45. 
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beeld voor een portret door Cornelis Ketel (afb. 14). Alleen het gezicht van 

de onbekende vrouw voldoet aan de verwachtingen die aan eigenhandig 

werk van Ketel gesteld worden, voor het overige is de kwaliteit van het 

schilderwerk maar matig. Bewaard gebleven schetsen, twee tekeningen 

van een zittende en staande vrouwenfiguur zonder gezicht, wekken de 

suggestie dat Ketel gebruik maakte van standaardformules bij het schil-

deren van portretten, waarin pose en kleding al bepaald waren (afb. 15 a 

en b). De gevolgtrekking dat het bewuste schilderij op het gezicht na werd 

uitgevoerd door een tweede hand, een werkplaatsassistent, is dan snel 

gemaakt.139  

 Dergelijke kentekenen voor samenwerking zijn eveneens terug te 

vinden in hetgeen we weten over de atelierpraktijk van een van de pro-

ductiefste portretschilders van de Noordelijke Nederlanden: Michiel van 

Mierevelt. Zijn een omvangrijk oeuvre waarvan de kwaliteit van de uit-

voering wisselt, de aanwezigheid van ateliermedewerkers, het gebruik van 

standaardcompositieschema's en een opgedeelde werkwijze bij het schil-

deren ieder voor zich al aanwijzingen om arbeidsverdeling in consideratie 

te nemen; alle drie zijn bij Van Mierevelt vertegenwoordigd. Al eerder in 

dit hoofdstuk kwam de personele bezetting aan bod van Van Mierevelts 

werkplaats, die is onder de grote werkplaatsen te rekenen. De portretpro-

ductie van de Delftse schilder wordt beoordeeld als behoudend, met nau-

welijks variatie in compositie, de houding of setting van de geportretteer-

den. Een tweetal geschreven bronnen laten zien hoe het schilderwerk bij 

Van Mierevelt in segmenten verdeeld was. Eind 1629 zag Pieter Cornelisz 

Hooft, die begin dat jaar samen met zijn vrouw naar Delft was gekomen 

om voor Van Mierevelt te poseren, zich genoodzaakt om de schilder een 

aanmaning te sturen. Hooft vroeg om eindelijk de kleding te voltooien, 

zodat ze de portretten in ontvangst zouden kunnen nemen. Dat er bij Van 

Mierevelt in fasen gewerkt werd wordt bevestigd door de inventaris van 

zijn nalatenschap, waarin zich tientallen kopieën van portretten als die 

van de stadhouders bevonden, in verschillende stadia van uitwerking. In 

Van Mierevelts aanzienlijke productie, naar schatting meer dan 4500 

schilderijen, wordt een hoge mate van atelierdeelname aangenomen, 

maar pogingen om de handen binnen die productie uiteen te rafelen zijn 

nauwelijks gedaan.140 

                                                             
139 Judson 1963, pp. 38-40, zie database schilderijen, nr. 297. Voor een vergelijkbaar 
voorbeeld, zie ook database schilderijen, nrs. 1225 en 1226. 
140 Jansen 2011, pp. 10, 41-60 en 189-191. Ekkart 2012, pp. 77-84 behandelt Hollandse 
schildersfamilies, in het bijzonder portretschilders, waar het werk van broers en zonen in de 
productie van de meester opgaan. De gebroeders Honthorst, vader en zoon Westerbaen, 
vader en zoon Van Ravensteyn, Isaac Claesz van Swanenburg en zijn zonen, Jacob Delff en 
zijn zonen, de familie Cuyp, Hals, De Bray, De Grebber en de Van Ruisdaels, zijn de 
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 Wanneer het opbreken van de uitvoering van een portret in ele-

menten van de voorstelling een aanwijzing is dat er mogelijk arbeidsver-

deling werd toegepast, ondersteunt dat de hypothese dat de enige periode 

dat er sprake kan zijn geweest van een systematische werkverdeling in 

Rembrandts productie, de jaren waren waarin hij voor de firma Uylen-

burgh in Amsterdam werkte, van 1631 tot 1635. Handen, kostuums en 

kragen - waarschijnlijk op aangeven van Uylenburgh en in reactie op een 

hoge werkdruk liet Rembrandt elementen van secundair belang soms aan 

assistenten over.141 Dat de handen en andere ondergeschikte onderdelen 

in Rembrandts Portret van Johannes Wtenbogaert uit 1633 door een 

ateliermedewerker werden geschilderd, lijkt inmiddels algemeen aan-

vaard (afb. 16). Over de mate waarin medewerkers verantwoordelijk wa-

ren voor de uitvoering van de portretten van de familie Pellicorne uit 

1632, het Portret van Maertgen van Bilderbeecq uit 1633 en het Portret 

van Anthonie Coopal uit 1635 zijn de meningen verdeeld (afb. 17).142 Uit 

de periode van Rembrandts aanwezigheid in Uylenburghs werkplaats, tot 

1635, zijn geen namen van assistenten overgeleverd. Maar er zijn twee 

goede kandidaten geopperd: de portretschilder Dirck Dircksz. Santvoort 

die vlakbij Uylenburgh woonde, en zich pas ná Rembrandts vertrek als 

meester liet inschrijven, en Isaac Jouderville, Rembrandts eerste leerling 

die hem mogelijk van Leiden naar Amsterdam volgde.143 Er is dus gevoeg-

lijk van uit te gaan dat Jouderville er een vergelijkbare manier van wer-

ken op na zal hebben gehouden aan die van  Rembrandt. Inclusief het 

gebruik van zetstukken, zo lijkt het, want in 1641 legde een voormalige 

dienstmeid van de schilder, Jouderville was inmiddels zelfstandig, een 

verklaring af dat zijn vrouw een fraaie kraag waarmee één van de klanten, 

de schoenmaker  Thomas Thomasz Coeck, moest worden uitgeschilderd, 

in een kast had weggesloten. 144 

 Van de aanvullende mogelijkheden die werkverdeling bood, wis-

ten Nederlandse schilders al vanaf het eind van de vijftiende eeuw handig 

gebruik te maken. Voor de export werden altaarstukken gemaakt waar de 

ruimte voor de gezichten van de donors was opengelaten. Was een stuk 

éénmaal verkocht, dan konden de portretten door een lokale schilder ter 

plaatse worden 'ingevuld'. 145 Van een dergelijk altaarstuk zijn de luiken 

                                                                                                                                         
samenwerkingscircuits die hij noemt, en waarbinnen de handen vaak niet of nauwelijks van 
elkaar te onderscheiden zijn.  
141 Van de Wetering 1986b, pp. 57-60; Van der Veen 2006, pp. 117-119 en 125-169; Van de 
Wetering 2011, pp. 311-321. 
142 Database schilderijen, nrs. 292-294 en 1251-1252. 
143 Van de Wetering 1986b, pp. 45-48 en m.n. 77;Van der Veen 2006, p. 137. 
144 Bredius dl. VI 1919, p. 1963. 
145 Dubbe en Vroom 1986, p. 21. 



94 
 

bewaard, waar de portretten die later aan de luiken van een triptiek dat 

rond 1540 werd gemaakt door een schilder uit de omgeving van Jan van 

Scorel, nu toegeschreven worden aan Bartholomaüs Bruyn I.146  

 

Vormen de schilderijen waarbij economische efficiëntie in de afweging 

om tot arbeidsverdeling over te gaan het zwaarst gewogen moet hebben 

de focus van dit hoofdstuk, er zijn ook schilderijen die aan meer schilders 

worden toegeschreven, die daar buiten vallen. Prestige-samenwerkingen, 

gelegenheidssamenwerkingen, aanvankelijk onvoltooid gebleven schilde-

rijen, en schilderijen waarvan het uiterlijk anders niet te verklaren lijkt 

zijn allemaal co-producties waarbij de reden om arbeidsverdeling toe te 

passen niet in de eerste plaats voortkomt uit economische overwegingen.  

De gemeenschappelijke kenmerken waarop deze categorieën stuk voor 

stuk ingedeeld zijn, zijn eigenschappen van het product, en daarom is het 

juist hier de aangewezen plaats om ze nader te bekijken.  

 Onder prestige-samenwerking is de samenwerking van bekende 

meesters te verstaan, die een meerwaarde aan het schilderij verleende. 

Voor de kopers en verzamelaars die bereid waren om excessieve prijzen 

voor zulke kwalitatief hoogstaande werken neer te tellen was de herken-

baarheid van groot belang, zowel van de onderwerpen waarmee de betref-

fende kunstenaars geïdentificeerd werden als van de verschillende schil-

ders'handschriften'. In het verlengde van dit type co-productie te catego-

riseren zijn gelegenheidssamenwerkingen, en daar zijn eigenlijk alle 

schilderijen toe te rekenen waar bijzondere omstandigheden de motivatie 

voor de samenwerking vormden. Daarom zijn dergelijke schilderijen 

vrijwel altijd een eenmalige exercitie,  Één van de bijzonderste is het dub-

belportret van twee Zuid-Nederlandse schilders. Want wat is er mooier 

voor twee boezemvrienden, en schilders, dan dat de één de ander portret-

teert en vice versa? Op het grote, 1654 gedateerd portret zette Nicolas de 

Plattemontagne zijn signatuur links, op het tekenbord van Jean Baptiste 

de Champaigne: N. Montaigne pinxit me, terwijl De Champaigne hetzelf-

de deed op de ezel van De Plattemontagne: J.B. de Champaigne me fecit. 

(afb. 18).147 Op een enkel schilderij uit de vroege zestiende eeuw na, is 

prestige-samenwerking een vorm die hoort bij de late zestiende en zeven-

tiende eeuw, en veel besproken in contemporaine literatuur over de schil-

derkunst. "Maar die Francois Snyers en Petrus Paulus Rubens waaren 

elkanderen in het byzonder behulpzaam, en sloegen dagelijkx, om zo te 

                                                             
146 Brom 1957, p. 108; zie database schilderijen, nr. 1220, vergelijk ook nr. 1320 waar 
hetzelfde aan de hand zou zijn, alleen met langer interval tussen de vervaardiging van de 
luiken en het inschilderen van de portretten.  
147 Zie database schilderijen, nr. 644; voor andere voorbeelden die niet elders in deze 
dissertatie worden aangehaald, de nrs. 2, 60, 126, 155 en 186. 



95 
 

spreeken, de penseelen in een, zijnde het meestentijds de geachtste stuk-

ken dier beyden Konstschilders, op dewelke men die verschillige penseel-

streeken ziet brallen"; de manier waarop dergelijke spektakelstukken in 

deze teksten geprezen worden suggereert nergens een fundamenteel an-

dere werkwijze dan de gebruikelijke, alleen de investering van extra zorg 

en vakbekwaamheid in de uitvoering, en die wordt aan een nader onder-

zoek onderworpen in hoofdstuk VI over prestige-samenwerking.148  

 

Tot dusver waren alle aangehaalde gevallen van arbeidsverdeling het 

resultaat van een vooropgezet plan. Er werd van meet af aan rekening 

gehouden dat het werk aan een schilderij over meerdere schilders ver-

deeld moest worden. Onder de stukken die aan meer dan één schilder 

worden toegeschreven, zijn er echter ook de nodige waar dat aanvankelijk 

niet de bedoeling was.  

 Onvoltooid gebleven schilderijen, bijvoorbeeld bij het overlijden 

van een schilder zijn geregeld aan te treffen in documenten als boedelin-

ventarissen.149 Zonde, vanuit economisch oogpunt bezien, want 'onvol-

tooide' schilderijen waren niet goed voor de verkoop.150 Meestal werden 

zulke stukken later alsnog door een andere schilder afgemaakt. Dat zal 

zeker de bedoeling zijn geweest van ‘alle begost werck dat niet bynae 

volmaect en es’ dat de Brusselse schilder Vrancke van der Stockt in 1489 

aan zijn zonen naliet.151 In het testament van Paulus Bril uit 1626 wordt 

zelfs onderscheid gemaakt tussen verschillende categorieën van onvol-

tooid: quadri imprimiti, abozzati, comincati en non finiti.152 Over Jan 

Andrea Lievens, de zoon van Jan Lievens, weet Weyerman te melden dat 

hij de onvoltooide schilderijen van een overleden schilder opkocht om ze 

alsnog te laten opmaken door Jan Verkolje I. Op het eerste gezicht zou 

Verkolje als leerling te classificeren zijn, Weyerman noemt Lievens zijn 

meester. Het illustreert nog weer het losse gebruik van benamingen als 

leerling en gezel, want Verkolje moet gevorderd genoeg zijn geweest om 

het werk te kunnen uitvoeren.153  

 De onvoltooide schilderijen die Isaac en Adriaen van Ostade ach-

terlieten, kwamen terecht bij Isaacs leerling, Cornelis Dusart. Uit de in-

ventaris die na het overlijden van Dusart werd opgemaakt, in 1704, en de 

                                                             
148 Weyerman dl. II 1729, p. 199, zie database bronnen, nr. 1023. 
149 De Pauw-de Veen 1969, pp. 297-298; Van Hout 2005,  pp. 63-64; vergelijk Bauer 1987, 
pp. 93-107 voor Italiaanse schilderkunst van de zestiende- en zeventiende eeuw.  
150 Over onvoltooide schilderijen, zie ook hierna hoofdstuk III, pp. 117-119.  
151 Campbell 1976, pp. 194-195: hetzelfde geldt voor het onvoltooide werk in de 
nalatenschap van in 1475 overleden Dieric Bouts. 
152 Bauer 1987, p. 94. 
153 Weyerman dl. III 1729, p. 126; zie database bronnen, nr. 1406. 
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daarop volgende verkoop in 1708, blijkt dat de schilderijen in de tussen-

tijd door Dusart waren afgewerkt (afb. 19).154 Na de dood van Adriaen van 

der Werff in 1722 werden tien van diens schilderijen door zijn ‘leerling’ 

Henrik van Limborch afgemaakt. Van Limborch verrichtte zulk werk va-

ker, hij voltooide ook een portret van de in 1723 overleden Constantijn 

Netscher, en een portret van de hand van Hermanus Koets, wiens sterfda-

tum niet bekend is. 155  

 Sommige onafgemaakte schilderijen werden pas veel later, tien-

tallen jaren later zelfs, alsnog afgemaakt. Zo’n geval is Pieter Jansz Saen-

redams Grote Kerk in Alkmaar (afb. 20). Het kan heel goed dat het van 

meet af aan Pieter Jansz Saenredams intentie was om het schilderen van 

de figuren aan een ander over te laten, maar het doek moet bij zijn dood 

in 1665 ongestoffeerd, en dus onvoltooid zijn achtergebleven. Op zijn 

zachtst gezegd zien de vier figuren en het hondje die veel later, naar de 

kostuums te oordelen omtrent 1680 door een onbekende meester werden 

toegevoegd, er ongerijmd uit. Vanwege het uiterlijk van de stoffage, ge-

paard aan de voor Saenredam ongebruikelijke toepassing van doek, werd 

lang gedacht dat het schilderij niet van de architectuurschilder zou kun-

nen zijn, maar technisch onderzoek heeft inmiddels uitgewezen dat dat 

toch echt het geval is.156 In de regel: hoe langer de tijd die verstrijkt tussen 

aanvang van het werk, en de voltooiing, hoe minder geslaagd het resul-

taat. Voor al deze gevallen, en het is een tamelijk willekeurige opsomming 

die eenvoudig genoeg uit te breiden zou zijn, geldt dat de gestandaardi-

seerde werkwijze die schilders hanteerden waarborgde dat een andere 

schilder het werk van de eerste naar redelijke tevredenheid kon vervol-

gen, of dat nu meet aan af aan de intentie was of niet. 

 

En soms is de ratio achter een co-productie echt ver te zoeken, waarmee 

het werk buiten iedere categorie valt. Grote discrepanties in de stijl lijken 

er weliswaar op te wijzen dat er meer dan één schilder betrokken was bij 

de uitvoering van het schilderij, maar de verdeling van het werk is niet 

logisch en/of de verschillende partijen zijn meer dan ongemakkelijk met 

elkaar geïntegreerd, of beter gezegd: niet geïntegreerd. Van die lastige 

gevallen is maar een enkel schilderij gesigneerd of gedocumenteerd. Van 

een Portret  van een echtpaar, vermoedelijk Adriaen Wittert van der Aa 

en Maria Knotter, staat vast dat het door twee schilders gemaakt werd 

(afb. 21). Zowel de schilder van het landschap, Nicolaes Berchem, als die 

                                                             
154 Bredius I 1915, pp. 31-45; zie ook database schilderijen, nr. 61 en database bronnen, nrs. 
142, 1182-1183 en 1374.  
155 Jansen 1997, pp. 37-38. 
156 De Vries 1997, pp. 184-185 nr. 64; zie database schilderijen, nr. 1218. Voor andere 
voorbeelden, zie database schilderijen, nrs . 341 en 601. 
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van de figuren, niemand minder dan Gerard Dou, signeerden het werk, 

die laatste op een ongewone manier met een zelfportret op een kapiteeltje 

op de voorgrond. De voorstelling zelf wekt al een wonderlijke indruk, met 

de verfijnd geschilderde en helder gekleurde figuren van Dou contraste-

rend met het veel minder precieze, en donkerder geworden landschap. 

Wat in strijklicht nog eens extra opvalt, is dat het reliëf van de verflaag 

meer dan gewoon varieert: het oppervlak van de figuren ligt lager dan de 

verflaag van het landschap, alsof ze er uitgeknipt zijn. Uit een röntgenop-

name blijkt de oorspronkelijke, en nu overschilderde achtergrond een 

interieur te zijn geweest. Was het schilderij beschadigd, of viel de achter-

grond niet langer in de smaak? Zonder nieuwe, aanvullende gegevens 

blijft het gissen naar de reden waarom Berchem werd ingeschakeld.157  

 Vergelijkbaar in de zin dat er twee handen in het schilderij onder-

scheiden worden zonder dat daar een steekhoudende reden achter lijkt te 

zitten, is een Rust op de vlucht naar Egypte. De vondst van de omschrij-

ving in de nalatenschap van Laurens Mauritsz. Douci uit Amsterdam, 

"[e]en Josep en Maria van Gerrit Douw en Flinck", in 1669 door Gerrit 

Uylenburgh en Ferdinand Bol op tien gulden getaxeerd, biedt echter de 

mogelijkheid om het stuk wat nader te duiden (afb. 22). Wat de stijl aan-

gaat lijkt deze beschrijving te kloppen. De figuren en de stillevenelemen-

ten herinneren inderdaad aan de verfijning van Dou, terwijl het land-

schap verwant is aan bekend werk van Govert Flinck. Al waren ze niet 

gelijktijdig bij hem in de leer, de enige plausibele verbinding tussen deze 

beide schilders is hun leermeester: Rembrandt. Het is voorstelbaar dat 

Rembrandt het achtergebleven werk van Dou meenam van Leiden naar 

Amsterdam, om het daar op een zeker moment aan Flinck te geven om er 

verder aan te werken. Al blijft het raden naar de precieze toedracht, dat 

de overgangen tussen het werk van Dou en Flinck zo weinig scherp gede-

finieerd zijn pleit er voor dat er van een vooropgezet plan om arbeidsver-

deling toe te passen geen sprake was.158 Juist om die reden werd eerder, 

voordat inventarisbeschrijving boven water werd gehaald, de suggestie 

dat het schilderij een werk van twee handen zou zijn van de hand gewe-

zen. Fijntjes werd er daarbij nog even op gewezen dat het een noodgreep 

is, bij gebrek aan beter, om het ongewone uiterlijk van een schilderij te 

verklaren als het resultaat van enige vorm van interventie van een andere 

schilder.159  

 En inderdaad wordt  'twee handen' maar al te vaak aangewend als 

vuilnisvat voor discrepanties in stijl, vage of anderszins vreemde over-

                                                             
157 Zie database schilderijen, nr. 1. 
158 Bruyn e.a. dl. II 1986, p. 848 e.v.; zie ook database schilderijen, nr. 286. 
159 Bruyn e.a. dl. I 1984, p. 483 nr. C6. 
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gangen in het verfoppervlak, een gebrek aan samenhang in de compositie, 

bij schilderijen waar verder geen objectieve bewijzen als documenten of 

signaturen aan te voeren zijn. Dat het landschap rechts op Hendrick van 

Balens Allegorie op de bescherming van de jonge schilder er zonderling 

uitziet, is bijvoorbeeld uitgelegd als een samenwerking die niet ten uit-

voer werd gebracht. In deze interpretatie had de achtergrond volgens plan 

door een andere schilder dan Van Balen moeten worden uitgevoerd. Om 

wat voor reden dan ook, kwam dat er echter niet van. Een dergelijke sa-

menwerking zou passen bij het bekende beeld van Van Balen als een 

schilder die regelmatig samenwerkte met landschapspecialisten. Maar de 

opeenvolgende fasen waarin dergelijke co-producties ten uitvoer werden 

gebracht, zoals beschreven in het journaal van Jan Brueghel II, laten zich 

in dit werk niet terug herkennen (afb. 23).160 Een andere, en misschien 

betere verklaring zou de toestand van het schilderij  kunnen zijn. Het 

paneel werd in het verleden verkleind, en de minder scherpe figuren 

rechts zouden het resultaat kunnen van een al te enthousiaste schoon-

maak van het verfoppervlak, of een minder geslaagde poging tot atmosfe-

risch perspectief .  

 Resumerend: wat wordt opgevat als een gebrek aan samenhang of 

'onlogische' discrepanties in een schilderij leiden er nogal eens toe dat er 

naar een uitleg in de trant van twee handen wordt gegrepen. Of dat altijd 

terecht gebeurt, is maar de vraag. Want wat de één - vaak bij gebrek aan 

een betere verklaring - beschouwt als de kentekenen van een schilderij 

gemaakt door twee of meer schilders, kan door de ander worden begre-

pen als een gevolg van de staat waarin het werk verkeert, of als een onbe-

grepen of onhandig uitgevoerd stijlmiddelen.  

 

Profijt 
Een verhoogde productiviteit door het inzetten van meer schilders, met 

name bij omvangrijke opdrachten, en een reductie van kosten door de 

inzet van goedkopere arbeidskrachten zijn de voordelen van arbeidsver-

deling die bij het bestuderen van de schilderpraktijk door kunsthistorici 

zijn benoemd. Één op één hetzelfde als de baten die Adam Smith er aan 

toekende zijn deze voordelen niet maar ze liggen wel in het verlengde.161 

                                                             
160 Pigler 1954, pp. 215-216; zie database schilderijen, nr. 1238. Bij Ember en Urbach 2000, 
p. 159 wordt het werk inmiddels in zijn geheel aan Adriaen van Stalbemt toegeschreven. 
161 Het derde argument waarom arbeidsverdeling verhoogde productiviteit teweegbrengt, 
een toename aan vaardigheid door specialisatie, Smith's 1776 (Skinner 1979), pp. 46 en 110-
117 en Mintzberg 1983 (1997), pp. 27-29, laat ik hier buiten beschouwing. Specialisatie en 
arbeidsverdeling zijn het onderwerp van hoofdstuk III. Hoewel snel en vaardig schilderen 
veel geprezen wordt in contemporaine teksten over de schilderkunst, zie bijvoorbeeld 
hiervoor  nt. 63, wordt het niet in verband gebracht met werkverdeling, tenzij je het leren 
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 De factor tijdwinst, puur en alleen, lijkt vooral van belang te zijn 

geweest bij grote decoratieprogramma's die binnen afzienbare tijd moes-

ten worden uitgevoerd, zoals de - tijdelijke - versieringen van Antwerpen 

voor de intocht van kardinaal infant Ferdinand in 1635 of omvangrijke 

opdrachten zoals de Metamorfosen-reeks bestemd voor het Spaanse 

jachtslot Torre de la Parada eind jaren dertig of het plafond van het Ban-

queting House in Londen, die alle drie naar ontwerp en onder supervisie 

van Pieter Paul Rubens werden uitgevoerd (afb. 24).162 Alleen het Ban-

queting House werd door Rubens' eigen assistenten uitgevoerd, bij de 

andere twee werkte hij met onafhankelijke schilders. Bij manufactuur-

achtige organisaties als die in Mechelen, maar ook bij veelgevraagde 

schilders moet een verhoogde productiviteit voorop hebben gestaan: 

meer werk in minder tijd. Om gelijke tred te kunnen houden met de vraag 

naar hun werk konden schilders van naam en faam hulpkrachten inscha-

kelen. 

 In een brief uit 1634 betreurt de kunsthandelaar Van Immerseel, 

één van de handelaren die in nauwe betrekking met Jan Brueghel II in 

goedkope verbruikskunst handelde, tegenover zijn vrouw het overlijden 

van één van hun kopiisten. De betrokkenheid van Van Immerseel lijkt 

echter niet verder te gaan dan zijn eigen portemonnee, het zal niet mee-

vallen om iemand te vinden die net zo goedkoop wil werken.163 De inzet 

van goedkope arbeidskrachten zowel binnen de werkplaats als daarbuiten 

is een middel om een belangrijke kostenpost bij het maken van een schil-

derij proportioneel terug te brengen, en daarbij is arbeidsverdeling een 

belangrijke factor. Omdat er de afgelopen jaren veel onderzoek is verricht 

naar de rol en status van medewerkers, is er inmiddels ook meer bekend 

over de beloning die zij ontvingen. En dat was uiteraard aanzienlijk min-

der dan hun werkgever betaald kreeg. 164  

                                                                                                                                         
van vaart en durf bijhet schilderen in leerlingen-ateliers als die van Frans Floris zo op wilt 
vatten, zie hoofdstuk I, pp. 29-30. 
162 Martin 1972, pp. 30-32; Alpers 1971, pp. 29-35; Martin 2000, pp. 171-173 en Peeters 
2008, pp. 107-119. 
163 DeMarchi en Van Miegroet 1994, pp. 453-454 en nt. 14. 
164 Zie onder andere Kolfin 2002, pp. 124-125; Peeters 2007, passim. Ook elders was de 
betaling van studio-assistenten laag, zie bijvoorbeeld Spear 2003, p. 315 over het Rome van 
de vroege Barok. 
Campbell 1994, p. 94 geeft een enkele uitzondering weer van een gezel die bij het uitvoeren 
van tijdelijke decoraties een hoger dagloon krijgt dan sommige meesters, eind vijftiende 
eeuw. Daar waar Van Mander bedragen noemt voor schilderwerk uitgevoerd voor anderen, 
zijn die nog helemaal zo slecht niet. Joachim Beuckelaer (1520/40 – 1573/74) schilderde 
draperieën voor Anthonie Mor voor een gulden of een daalder per dag, en dat is hetzelfde als 
wat Cornelis Molenaer ontving voor het maken van landschapsachtergronden; zie Van 
Mander 1604, fol. 238v en fol. 256v; zie database bronnen, nrs. 469 en 1358. Wanneer Frans 
Floris voor zijn voormalige gezellen werkte, voor 18 tot 20 gulden. En dan kwam Floris ook 
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 Gezien de variabelen tussen de verschillende studies naar het 

inkomen van schilders heeft het op dit punt eerder zin om de verhouding 

tussen het inkomen van een meester en medewerker te bekijken, dan 

concrete bedragen weer te geven. Een raming uitgaand van archiefmate-

riaal over Zuid-Nederlandse schilders tussen 1400 en 1530 komt er op uit 

dat een gezel rond een derde tot de helft minder verdiende dan een mees-

ter schilder.165 In de individuele gevallen waar een vergelijking tussen de 

betaling van de verschillende medewerkers mogelijk is, zit een enorme 

variëteit. In 1626 rekende Jan Brueghel II 170 gulden voor twee schilde-

rijen uit een serie van vier, de elementen water en vuur. Daarvan hield hij 

er een ruime 110 over nadat hij zijn medewerkers betaald had. Hierony-

mus van Kessel, een figuurschilder met een eigen werkplaats, kreeg 30 

gulden en Elias Voet, de assistent die in 22 dagen de schilderijen zover 

had gekopieerd naar werk van Brueghels vader, dat Brueghel ze alleen 

nog hoefde 'overdoen', kreeg krap hetzelfde bedrag.166 In 1632 bood Jan 

Brueghel II aan Van Immerseel aan om een door zijn vader geschilderde 

vruchtenguirlande, waaraan de figuren door Rubens waren toegevoegd, te 

kopiëren voor minder dan een derde van de oorspronkelijke – en ook in 

zijn ogen excessief hoge - prijs van 1.600 gulden. Indien hij het werk door 

zijn gezellen zou laten uitvoeren, schrijft Brueghel, zou hij zijn prijs van 

vijfhonderd gulden nog eens halveren, en datzelfde geldt voor een Vani-

tas van 200 gulden.167 Aan het andere uiterste van de markt, die van 

goedkope verbruikskunst, blijkt uit een rekening aan Van Immerseel uit 

1632 dat Brueghel de verder onbekende Adriaen Daep anderhalf keer 

zoveel per dag betaalde als de figuurschilder Jan Baptist Caimo.168  

 Gegevens die daadwerkelijk de mogelijkheid bieden om het effect 

van arbeidsverdeling op de prijs van het werk in een vergelijking te be-

trekken, zijn niet heel talrijk. Hoe de prijzen van schilderijen varieerden 

naar gelang de deelname van de werkplaats bij Peter Paul Rubens is niet 

duidelijk, zijn prijsstelling lijkt op dit gebied weinig consistent. Rubens 

zelf claimt, in een brief uit 1618 aan Sir Dudley Carleton, dat schilderijen 

waarin zijn medewerkers een aandeel hadden aanzienlijk goedkoper wa-

ren dan volledig eigenhandige. In de praktijk blijkt dat echter niet het 

geval: in de lijst die de brief vergezelde rekent hij even veel voor een 

                                                                                                                                         
nog eens niet voor negenen zijn bed uit; zie Van Mander 1604, fol. 241v; zie database 
bronnen, nr. 470. 
165 Campbell 1994, pp. 93-94. Helmus 2006, pp. 203-205; en Helmus 2010, pp. 81-85 laat 
een onderscheid van betaling zien tussen dagloners en vaste krachten. Schilders zonder 
vaste betrekking kregen beduidend meer loon, waar schilders die in dienstverband werkten 
meer zekerheid hadden, vaak kost en inwoning kregen en soms bijverdiensten hadden.  
166 Denucé 1934, p. 146; zie database bronnen, nr. 368. 
167 Denucé 1934, pp. 80-81; zie database bronnen, nr. 1190. 
168 Denucé 1934, p. 82; zie database bronnen, nr. 1153. 
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Leeuwenjacht die door zijn medewerkers geschilderd werd en door hem-

zelf geretoucheerd, als voor een volledig eigenhandige Daniël in de leeu-

wenkuil, terwijl hij voor beide schilderijen een vergelijkbare grootte aan-

geeft.169  

 Vijfentwintig gulden per dag, dat is het riante bedrag dat Adriaen 

van der Werff voor zijn schilderwerk rekende. Het bedrag is af te leiden 

uit het eerder genoemde aantekenboekje waarin Adriaen ook de prijzen 

van zijn schilderijen bijhield. Die berekende hij op basis van het aantal 

werkweken van zes dagen van hemzelf én zijn broer en medewerker Pie-

ter, een bedrag dat hij vervolgens steevast met rond de honderd tot zelfs 

een paar duizend gulden verhoogde. Bij het vaststellen van de prijs van 

een schilderij maakte Van der Werff geen verschil tussen werkdagen van 

zichzelf of zijn broer, maar hij betaalde zijn broer wel aanzienlijk minder. 

In het notitieboekje zelf is niet vermeld hoeveel Adriaen zijn broer betaal-

de, maar volgens Van Gool was dat een dukaat, dat wil zeggen vijf gulden, 

per dag.170 Eén schilderij uit het notitieboek werd alleen door Adriaen 

geschilderd, een Christus en Johannes, maar bij de vermeldde prijs, 2500 

gulden, is niet aangetekend of dit om de kostprijs of om de verkoopprijs 

gaat. In dat eerste geval zou Adriaen voor volkomen eigenhandig werk 

een nog hoger dagtarief hanteren, namelijk 34 gulden per dag. Of Adriaen 

van der Werff zijn klanten ook liet 'meeprofiteren' van de goedkopere 

arbeid van zijn broer, blijft de vraag, maar hij zelf verdiende er zeker extra 

aan. 

 Of het er bij het tot stand komen van een prijs voor schilderijen 

van meerdere handen er altijd even logisch en consequent aan toeging, 

daar is een vraagteken bij te zetten.171 Wel is zeker dat er rekening mee 

werd gehouden: in de ogen van zowel de kunstenaar als het koperspubliek 

hoorde het werk van medewerkers goedkoper te zijn dan dat van de mees-

ter. Van verschillende kanten blijkt dat de afnemers van schilderijen alert 

waren op de medewerking van anderen. Zestiende-eeuwse schilderscon-

tracten waarin arbeidsverdeling, het uitbesteden van schilderwerk aan 

werkplaatsmedewerkers of onderaannemers uitdrukkelijk beperkt werd 

of uitgesloten, zijn schaars. Maar het feit dat het noodzakelijk geacht 

werd om er voorwaarden aan te verbinden geeft zowel aan dat arbeids-

                                                             
169 Rooses en Ruelens dl. 2 1898, pp. 135-144 nr. CLXVI Rubens aan Carleton 28 april 
1618; Balis 1994, p. 102 en nt. 3, 51, 53 en 64; Peeters 2008, pp. 107-119. Zie ook hiervoor, 
hoofdstuk I, pp. 21-22 nt. 14. 
170 Van Gool dl. 1 1750-1751, pp. 235-237; zie database bronnen, nr. 28; Gaehtgens 1987, 
pp. 80-82 en 442-444 met transscriptie van het notitieboekje van Adriaen van der Werff 
over de jaren 1716-1722; Bok 1998, pp. 106-108. 
171 Waar de traditionele economie doet geloven dat keuzes altijd weloverwogen en 
doelgericht zijn, zijn  financieel irrationele besluiten in de praktijk maar al te gebruikelijk, 
zie Vriesinga 2010, p. 14 en ook Romein 2001, pp. 84-87. 
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verdeling gebruikelijk was, als dat opdrachtgevers met de praktijk bekend 

waren. Van de twee contracten die van na 1500 dateren en waarin derge-

lijke bepalingen zijn opgenomen, is het vroegste, uit 1517, verwerkt in 

hoofdstuk IV waarin het uitbesteden van werk aan een onderaannemer 

behandeld wordt. Uit het onderzoek naar de ontstaansgeschiedenis van 

het betreffende altaar, het Altaar met de Kroning van Maria van Albert 

Cornelis, komt naar voren dat de opdrachtgever eerder te doen was om 

een zekere kwaliteit van het schilderwerk waarborgen, dan dat er behoef-

te bestond aan een authentieke 'Cornelis'.172  

 Die laatste factor, van eigenhandigheid in de zin van authentici-

teit, wordt met de opkomst van de schilderijenliefhebber en connaisseur 

in de zeventiende eeuw een issue, en is terug te vinden in  overeenkom-

sten uit die tijd.173 Voor de tussen 1621 en 1624 uitgevoerde opdracht voor 

de zogenaamde Medici-cyclus, werd gestipuleerd dat alle schilderijen van 

Rubens zelf, "de sa propre main" moesten zijn.174 En in de in 1648 geslo-

ten overeenkomst waar de agent van koningin Christina van Zweden, 

Johan-Philips Silvercroon vijfendertig plafondschilderingen bij Jacob 

Jordaens bestelde werd vastgelegd dat Jordaens die gedeelten die door 

zijn medewerkers zouden worden geschilderd, zo zou bewerken dat ze 

voor eigenhandig konden doorgaan: "ende oversulckx zijnen naem ende 

teekeninge daer onder stellen".175  

 Maar het is vooral wanneer het niet goed gaat, dat we informatie 

krijgen. "[E]n d'ooghe des aensienders best can bedrieghen", het is niet 

toevallig dat deze zin voorafgaat aan hetgeen Van Mander meedeelt over 

de manier waarop Gillis Coignet zijn schilderijen aan de man bracht.  

Volgens Van Mander voelden afnemers van Coignets werk zich bekocht 

omdat de schilder werk van assistenten verhandelde als eigen werk, nadat 

hij het enigszins geretoucheerd had.176  

 Bij Rubens waren aspirant-eigenaren vaak op voorhand al 

voorzichtig. Nadat de Engelse edelman Dudley Carleton al eerder met 

Rubens te maken had gehad, initieerde hij in 1620 een tweede ruil, 

                                                             
172 Tamis 2000, pp. 672-680; Helmus 2006, pp. 205-206 en Helmus 2010, pp. 105-108, 
162-187: van de drieënveertig ovschilderscontracten daterend van 1430 tot 1576 die bekend 
zijn, zijn er maar vier waarin bepalingen omtrent werkverdeling waren opgenomen. Het 
gaat om contracten met opdrachtgevers van de verder onbekende Zeeuw Anthonis Jansz uit 
1489; het deelcontract met de gebroeders Mouwerijn van Waterlant en zijn broer Claes 
Simonsz voor werk in Haarlem uit 1487; dat van Albert Cornelis uit Brugge uit 1517; en van 
Pieter Pourbus uit 1576 ; zie verder hoofdstuk IV.  
173 Over de opkomst van de connaisseur, zie Honig 1995, pp. 265-284; Van de Veen 2005, 
pp. 3-44; en Tummers 2009, pp. 81-121. 
174 Vlieghe 2000, p. 200. 
175 d'Hulst 1982, pp. 29-30; zie database bronnen, nr. 1188 en database schilderijen, nr. 
1060. 
176 Van Mander 1604, fol. 262r; zie database bronnen, nr. 1454.  
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ditmaal als intermediair voor een vriend. Die vriend wilde een schilderij 

van Bassano inwisselen voor een werk van Rubens. Een van Carletons 

adviseurs, Toby Matthew, laat zijn opdrachtgever weten dat de jachtscène 

die Rubens voorstelde "not all of his owne doinge" was, wat hem 

overigens pas opgevallen was nadat Rubens het hem zelf had 

toevertrouwd. Toen dat op de bekende bezwaren bleek te stuiten, zag 

Rubens zich in een brief aan William Trumbull, een andere agent van 

Carleton, nogmaals genoodzaakt te protesteren dat hij het werk toch echt 

volledig zelf had geretoucheerd. Trumbull laat zich echter niet overtuigen: 

"it is not woorth the monney whereat it is prised; because little, or noth-

ing, of it is donne with the said Rubens his owne hande" schrijft hij aan 

Carleton. Toen Rubens ontdekte dat Charles I, op dat moment Prins van 

Wales, achter de transactie stak werd hij veel toeschietelijker en beloofde 

een volledig eigenhandig werk. Uiteindelijk, na de nodige vijven en 

zessen, vond de ruil naar tevredenheid plaats.177  

 Van Rubens wordt aangenomen dat zijn wijze van signeren, of 

liever gezegd: niet signeren, bedoeld was om de mate waarin werkplaats-

assistenten verantwoordelijk waren voor zijn oeuvre uit het zicht te hou-

den.178 Frans Floris had ogenschijnlijk een waterdicht systeem van signe-

ren, waarbij hij onderscheid maakte tussen eigenhandig werk en dat wat 

door assistenten werd uitgevoerd. Maar zeker aan het eind van zijn leven 

lichtte hij daarmee nogal eens de hand door atelierwerk als volledig ei-

genhandig te signeren.179 

 Het delegeren van werk aan goedkopere arbeidskrachten schiep 

een tegenstelling in belang tussen de schilder aan de ene kant, en de ko-

per aan de andere. Alle schilderijen die de werkplaats verlieten, of die nu 

geheel of voor een groot deel eigenhandig door de meester waren geschil-

derd of slechts door hem geretoucheerd, werden onder zijn naam ver-

kocht. Dat moet voor de schilder reden zijn geweest om de grens tussen 

originelen en atelierwerk waarbij hulpkrachten betrokken waren opzette-

lijk vaag of zelfs geheim te houden voor de buitenwereld. Wat zich achter 

de gesloten deuren van het atelier afspeelde, onttrok zich aan de waarne-

ming van de klant.180 In het economisch jargon heet dit  informatie-

asymmetrie: een verschil in kennis en beoordelingsvermogen tussen ma-

ker en koper. Kreeg de koper wel waar voor zijn geld? Een studie naar de 

markt voor schilderijen in het zeventiende-eeuwse Leiden laat de invloed 

                                                             
177 Rooses en Ruelens dl. 2 1898, pp. 261-264 nr. CCVII Matthew aan Carleton 25 novem-
ber 1620; pp. 265-266 nr. CCIX Trumbull aan Carleton 8 december 1620 en 286-288 nr. 
CCXXV Rubens aan Trumbull 13 september 1621; Daiman 2013, pp. 155-161. 
178 Jonckheere 2008, pp. 71-72. 
179 Van de Velde 1975, pp. 472-473; zie ook hoofdstuk I, pp. 27 en 29-30.   
180 DeMarchi en Van Miegroet 1994, p. 456; Jonckheere 2008, pp. 71-72. 
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zien van het vertrouwen van de klant in de kwaliteit van het werk dat hem 

geboden werd. 181 Met de opkomst van de connaisseur, de kenner. kreeg 

informatie-asymmetrie een andere, nieuwe dimensie. Deze kenner, die 

aan de bovenkant van de markt opereerde, hechtte groot belang de eigen-

handigheid van schilderijen. Hier botste het verlangen van de koper met 

de economische belangen van de schilder. Aan de andere kant, waarmee 

kon de connaisseur zijn onderscheidingsvermogen beter etaleren dan met 

het onderscheiden van handen in speciaal voor het hoogste segment ge-

maakte co-producties? Besloten in het specifieke karakter van de culture-

le industrie laten deze verschijnselen bij uitstek zien dat er meer dan al-

leen economische factoren meespelen bij het fenomeen van 'twee han-

den'. Daar veranderen ook Smith en Mintzberg niets aan. 

 

                                                             
181 Romein 2001, pp. 75-94; Prak 2007, pp. 136-137. 


