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Hoofdstuk III 
 

"Een Concert van *Duyvelshoeks Muziekanten". Over specia-
lisatie en samenwerking tussen gespecialiseerde schilders in 
de zeventiende-eeuwse Nederlandse kunstliteratuur1 
 

 

 

“Te zoute soep” en zelfs “hoerenkinderen”.2 In het algemeen hebben ze-

ventiende-eeuwse auteurs over de schilderkunst geen goed woord over 

voor de resultaten van een samenwerking van specialisten, ongeacht het 

onderdeel waarop die specialisten zich hadden toegelegd. Dat de Neder-

landse schilderkunst van de zeventiende eeuw gekenmerkt werd door een 

vergaande specialisatie in genres, is welbekend. Eén van de consequenties 

van die opdeling in genres, of beter gezegd typen voorstelling was dat 

schilderijen - al of niet noodgedwongen - door twee of meer specialisten 

in samenwerking werden gemaakt.  

 Co-producties van specialisten, de vorm van samenwerking die 

hier gewoonlijk mee geassocieerd wordt is die waar kleine figuren en an-

dere levende have in een landschap of stadsgezicht door een andere hand 

werden toegevoegd, het zogenaamde 'stofferen'. Maar het aanbrengen 

van stoffage door een andere hand is niet één op één hetzelfde als sa-

menwerking van specialisten. In het Woordenboek der Nederlandsche 

Taal wordt stoffage gedefinieerd als het 'aankleden' van een schilderij of 

tafereel. 3 Bedoeld om een voorstelling te verlevendigen en de schaalver-

houdingen aanschouwelijk te maken, suggereert de omschrijving dat een 

stoffage ondergeschikt is aan de rest van de voorstelling. In deze beteke-

nis komt stofferen in geschreven bronnen voor vanaf het tweede kwart 

van de zeventiende eeuw:   

 

                                                             
1 Dit hoofdstuk is een uitbreiding op hoofdstuk I, pp. 38-43 en hoofdstuk II, pp. 70-74, met 
bedoeling de verschillende benaderingen van specialisatie, die vanuit de contemporaine 
waardering en die vanuit economisch perspectief bij elkaar te brengen Voor het betoog is het 
soms  onvermijdelijk  om eerder geciteerde passages uit bepaalde tekstbronnen nogmaals 
aan te halen, temeer daar het de bedoeling is dat de hoofdstukken van deze dissertatie ook 
op zichzelf gelezen kunnen worden. 
2 Respectievelijk Von Sandrart 1675 dl. I,  p. 79: "Die hinterste Theile des Horizonts/ soll ein 
Mahler nicht durch andere mahlen lassen/ wie die meiste Italiäner thun/ welche gänzlich 
nur ihrer eignen Meinung folgen/ und also ingemein/ wie man zu sagen pflegt/ zween 
Köche die Suppe versalzen." met in de marge: "Das Hintertheil mus man nicht durch andere 
ausmahlen lassen." via ta.sandrart.net (8 december 2014); en Goeree 1670, p. 121, voor de 
passage in zijn geheel, zie hoofdstuk I, pp. 38-39 nt. 75.  
3 Woordenboek der Nederlandsche Taal, trefwoord: stoffage onder 4 b 
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M066727&lemmodern=stoffa
ge (10 februari 2015).  
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"Twee Lantschappen van Jaspar de Witte gestoffeert 

van Goubau."  

 

of 

 

"Een waterval van Berestraten en van Crabbetje [= Jan 

Asselijn] gestoffeert ... f 24 -"4 

 

Veel zo niet de meeste co-producties van specialisten vallen inderdaad 

onder de noemer van deze categorie, zeg maar die van de 'triviale' stoffa-

ge. 5 Maar de term werd al eerder, en zeker ook breder gebruikt. De vroeg-

ste betekenis van stofferen in de schilderkunst als versieren of decoreren 

is onder meer te vinden bij Van Mander: het stofferen van beelden bij-

voorbeeld was één van de klussen die zijn leermeester Pieter Vlerick 

noodgedwongen moest aanpakken toen hij nog jong en onervaren was.6 

Maar ook belangrijke of zelfs de voornaamste partijen van een voorstel-

ling worden als stoffage aangemerkt: 

 

"Het zozeer beroemde paradijs door den fluweele 

Breugel met ontallijke gediertens zeer uytvoerig en 

natuurlijk, Adam, Eva en het paard door Petrus Paulus 

Rubbens constig gestoffeert [...]" 

 

noteerde de toenmalige eigenaar van het Aardse Paradijs, de Leidse ver-

zamelaar Pieter de la Court van der Voort in 1731 in de inventaris van zijn 

schilderijenverzameling (hoofdstuk VI afb. 2).7 Niemand zal deze figuren 

willen omschrijven als secundair, integendeel, en dat zal ook niet het ge-

val zijn geweest bij een vermelding in een inventaris van veertig jaar eer-

der: 

 

                                                             
4 De Pauw de Veen 1969, pp. 293-296 en Strahl-Grosse 1991, pp. 28-48; zie database 
bronnen, nrs. 53 en 152. 
5 Het merendeel van de in de database verzamelde geschreven bronnen die de tekst 
'stoffage', 'stofferen' of enige variant daarvan bevatten, en dat zijn er meer dan 200, lijken 
aan de triviale vorm te refereren.   
6 Van Mander 1604, fol. 252r. 
7 Lunsingh Scheurleer, Fock en Van Dissel dl. VIb 1992, p. 477 en 491: Ook in de inventaris 
die na het overlijden van De la Court van der Voort in 1739 werd opgesteld, wordt Rubens' 
aandeel als  'stofferen'  omschreven. Over de samenwerking aan het Aardse Paradijs, zie 
verder hoofdstuk VI. 
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"Een lantschap van Breugel, gestoffeert van Rubens, in 

swerte lyste, vuytbeeldende Ons Heer met twee 

Apostelen gaende naer Emaus"8 

 

Het betreffende schilderij is niet overgeleverd. Maar er zijn meer verge-

lijkbare geschreven bronnen, die bevestigen dat de partijen die als 'stof-

fage' omschreven worden, belangrijker zijn dan gebruikelijk wordt aan-

genomen. Slechts éénmaal is die veronderstelling ook daadwerkelijk te 

verifiëren. De prominent aanwezige allegorische figuren werden door 

Erasmus Quellinus II toegevoegd aan het koperen middenpaneel van Jan 

van Kessels werk:  

 

"Item, vier deelen van de weirelt door denselven (= Jan 

van Kessel), ende gestoffeert van Quellinus den Ouden."  

 

(afb. 1).9 Niettemin, om het onderwerp van dit hoofdstuk als 'stoffage van 

een andere hand' te omschrijven, zou tot misverstanden kunnen leiden 

gezien de discrepantie tussen het huidige, triviale begrip van stoffage en 

de bredere manier waarop de omschrijving destijds toegepast werd. 

  

De bewaard gebleven schilderijen, gemaakt door twee of meer specialis-

ten, zijn talrijk en divers van aard. Van een 1583 gedateerd landschap van 

Jacob Grimmer met figuren van Gillis Mostaert tot een bloemenkrans van 

Daniël Seghers met figuren van Erasmus Quellinus II; van een kerkinteri-

eur van Hendrick van Steenwijck II met figuren van Frans Francken II tot 

een historiestuk met David en Goliath - althans diens hoofd - van Adriaen 

van Stalbemt en Pieter Brueghel II.; van een landschap Jan Wijnants met 

stoffage van Adriaen van de Velde tot een stilleven van Jan Davidsz. de 

Heem en Nicolaes van Veerendael; of zelfs de driedubbel gesigneerde 

Philemon en Baucis van Willem de Heusch, Abraham van Cuylenborch en 

Nicolaus Knüpfer (afb. 2-7 en hoofdstuk II afb. 1).10  

 De aanpak van het werk bij een co-productie van gespecialiseerde 

schilders verliep relatief simpel, daar zijn maar weinig woorden aan vuil 

te maken. Het is voldoende om hier en daar voorbeelden aan te halen, 

zoals hierna die van de co-producties van de zeventiende-eeuwse bloem-

schilder Daniël Seghers met verschillende figuurschilders, of de zeven-

tiende-eeuwse figuurschilder Cornelis van Poelenburch die de figuren 

                                                             
8 Zie database bronnen, nr. 122. Het merendeel van de in de database verzamelde 
geschreven bronnen die de tekst 'stoffage', 'stofferen' of enige variant daarvan bevatten, 
meer dan 200, lijken aan de triviale vorm te refereren.   
9 Zie database schilderijen, nr. 19. 
10 Database schilderijen, respectievelijk de nrs. 1032, 229, 167, 545, 781, 18 en 997. 
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toevoegde aan het werk van andere landschapschilders. Interessanter zijn 

de consequenties die de aanpak van samenwerking van specialisten had 

voor de waardering van het resultaat in contemporaine teksten. Vanaf 

Van Mander hadden zeventiende-eeuwse auteurs al oog voor het verband 

tussen specialisatie en samenwerking. Over de co-producties van gespeci-

aliseerde schilders zijn ze maar al te vaak uitgesproken negatief. Dat oor-

deel is te verklaren vanuit hun uitgangspunt ten aanzien van specialisatie 

op zich, als ook uit de opvattingen over de criteria waaraan een goed 

schilderij had te voldoen. Zoals in hoofdstuk I besloten werd, zeventien-

de-eeuwse auteurs zagen specialisatie als een gebrek, een gemis aan 'uni-

verseel' talent bij een schilder. Het resultaat van een samenwerking van 

dergelijke, in hun ogen minder begaafde vakbroeders voldeed in de regel 

niet aan de steeds hogere eisen die men in de loop van de zeventiende 

eeuw aan de harmonieuze éénheid van het werk, te vangen onder het 

begrip houding, was gaan stellen. 

  

Hoe er in de zeventiende eeuw tegen specialisatie, en de daarmee gepaard 

gaande werkverdeling werd aangekeken, wijkt af van de wijze waarop 

specialisatie tegenwoordig als een economisch fenomeen wordt opgevat. 

Merkwaardig genoeg vertoont de zeventiende-eeuwse visie op specialisa-

tie en werkverdeling in de schilderkunst toch vergaande overeenkomsten 

met inzichten uit moderne economische organisatietheorie: op het punt 

van ver doorgevoerde specialisatie komen beide zelfs tot een soortgelijk 

inzicht. Op basis van hetgeen in hoofdstuk I over specialisatie en samen-

werking gezegd is, wil ik in dit hoofdstuk de positie van zeventiende-

eeuwse auteurs ten opzichte van specialisatie, en in bijzonder van sa-

menwerking tussen gespecialiseerde schilders als gevolg van die speciali-

satie, nader uitwerken. En passant zal ik ingaan op de vraag in hoeverre 

hun kritiek op door meerdere specialisten vervaardigde schilderijen door 

de hedendaagse beschouwer gedeeld kan worden.  

 

In het algemeen, vanuit economisch perspectief bezien zijn arbeidsverde-

ling - wat in dit bredere verband een betere benaming is dan samenwer-

king  - en specialisatie complementaire fenomenen. Hiervoor, in hoofd-

stuk II, werd de theorie van economische groei van de achttiende-eeuwse 

Schotse econoom Adam Smith waarin deze beide begrippen centraal 

staan, doorgenomen in verband met de vormen die werkverdeling in de 

schilderkunst kon aannemen. Soms werden de opeenvolgende lagen in de 

opbouw van het schilderij door meerdere schilders aangebracht, waarbij 

de meester doorgaans het ontwerp en de laatste finishing touches voor 

zijn rekening nam. In andere gevallen namen de kunstenaars die samen-
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werkten al naar gelang hun talent ieder een component van de uiteinde-

lijke voorstelling  - landschap, figuren, stilleven enz. - voor hun reke-

ning.11 Gebruikelijk wordt die eerste vorm van werkverdeling door kunst-

historici gerangschikt onder werkplaatspraktijk, terwijl de medewerkers 

die een specifiek onderdeel van de voorstelling uitvoerden, als specialis-

ten aan te duiden zijn.  En het is op dit punt dat de schoen wringt. 

 Wat in de kunstgeschiedschrijving gewoonlijk met specialisatie 

wordt bedoeld, ligt anders dan in de economie. In de schilderkunst wordt 

van specialisatie gesproken wanneer een schilder zich had toegelegd op 

één bepaald genre of type voorstelling. Waarom het goed is om dat nuan-

ceverschil te bespreken, is omdat anders dan in Smiths economische the-

orie specialisatie en arbeidsverdeling niet noodzakelijk aan elkaar gekop-

peld zijn.  Een landschap, bloemstuk of stilleven; om tot een volwaardig 

eindproduct te komen had een gespecialiseerd schilder niet per se de 

bijdrage van een collega-specialist nodig. De eerste specialisten worden 

door kunsthistorici herkend onder schilders die een aandeel leverden in 

de productie van een grote werkplaats, dat is nog conform het econo-

misch principe. Al tegen het eind van de vijftiende eeuw zijn er 'handen', 

niet bij naam bekende individuen, te herkennen die zich hadden toege-

legd op specifieke onderdelen van een voorstelling.12  Eén van de vroegst 

aanwijsbare van zo'n medewerker zou de zogenoemde Meester van St. 

Goedele (actief in Brussel 1480-1499) zijn. Deze schilder-met-noodnaam 

zou zich hebben gespecialiseerd op het weergeven van topografische 

landschappen in associatie met schilders die zich juist hadden toegelegd 

op figuren.13 In de grote en weinig homogene groep schilderijen uit het 

begin van de zestiende eeuw die bij gebrek aan beter betiteld wordt als 'de 

groep Isenbrant', een groep waar overigens ook Albert Cornelis toe wordt 

gerekend, worden twee specialisten onderscheiden, die verantwoordelijk 

waren voor de landschappen.14 Of Jan Gossaert een of meer land-

schapspecialisten zou hebben ingezet voor de achtergronden van zijn 

                                                             
11 Smith 1776 (Skinner 1979), pp. 109-117; en Mintzberg 1997 (1983), pp. 27-29. Zie ook 
hiervoor hoofdstuk II, pp. 49-54. 
12 Gombrich 1953, p. 338; Campbell 1976, p. 194; Miedema 1993/1994, p. 126. Bij het 
maken van verluchte handschriften manifesteerde arbeidsverdeling in combinatie met 
specialisatie zich nog veel eerder. Al in de late veertiende eeuw is bij een cluster in Brugge in 
'massa-productie' vervaardigde manuscripten vastgesteld dat sommige boekverluchters zich 
hadden toegelegd op de eigenlijke illustraties, terwijl anderen de randdecoraties maakten; 
zie Smeyers 1993, pp. 60-74; en Smeyers en Vertongen 1993, pp. 75-89. 
13 Campbell 1998a, pp. 20 en 346-353. Jammer genoeg ondersteunt Campbell zijn suggestie 
niet met concrete verwijzingen. De Meester van Sint Goedele wordt ook wel de Meester van 
de Herderlijke Vermaning genoemd.  
14 Borchert 2001, pp. 74-75. 
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schilderijen, is onderwerp van discussie (afb. 8).15Rond het midden van 

de zestiende eeuw voorzag de inmiddels bijna vergeten specialist Jan 

Tons II mogelijk de composities van Bernard van Orley en anderen van 

gedetailleerde landschappen, planten en dieren.16 Wat opvalt bij deze 

tamelijk lukrake verzameling voorbeelden is dat specialisten hun diensten 

kennelijk niet tot één werkplaats, één samenwerkingsverband hoefden te 

beperken. Omstreeks dezelfde tijd zijn de vroegste vermeldingen van 

specialisten die op zichzelf staande werken voortbrachten te vinden, het 

midden van de zestiende eeuw. Het is Karel van Mander die de eerste 

namen geeft: Lodewijk Jansz. van den Bosch (of van Valckenborch, 1525-

in of na 1568) en Pauwels Coecke van Aelst (ca. 1530-voor 1569) schilder-

den bloemstillevens.17 Van geen van beiden zijn onbetwistbaar authentie-

ke bloemstillevens bewaard gebleven, aan Lodewijk van den Bosch wer-

den er wel drie toegeschreven.18 

 Gewoonlijk wordt de hoge vlucht van specialisatie in de kunsthis-

torische zin - dat wil zeggen in de betekenis van schilders die zich gespe-

cialiseerd hebben in een type voorstelling dat als zelfstandig schilderij 

verkocht kan worden - in verband gebracht met de Alteratie in het Noor-

den van de Nederlanden.  Het wegvallen van de katholieke kerk als op-

drachtgever zou schilders in de Republiek gedwongen hebben om op zoek 

te gaan naar andere afzetmogelijkheden voor hun werk. In een open, 

competitieve markt was een duidelijk herkenbaar specialisme één van de 

middelen om een eigen plaats te veroveren, zo luidt de inmiddels gangba-

re kunsthistorische verklaring. 19 De effectiviteit van dit middel laat zich 

aanzien in het schildersregister dat Jan Sysmus, stadsdokter van Amster-

dam tussen ca. 1669 en 1678 bijhield. Het geheugensteuntje dat Sysmus 

bij elke naam, alfabetisch op voornaam gerangschikt, noteert is de specia-

lisatie van de schilder, bijvoorbeeld "A.M.K. Brielenaer, Conterfeiter en 

Cabiljauwen"; "Krabbetje [= Jan Asselyn]. Itaeljaense Kalkovens"; of, 

                                                             
15 Ainsworth 2010, pp. 114-117; 120-122 en 131-150; zie database schilderijen, nrs. 1364-
1368 en database bronnen, nr.  443. 
16 Balis 2000, p. 132 verwijst daarnaast naar de vroeg zestiende-eeuwse schilder Jan van 
Rome, of Jan van Brussel, die voornamelijk ontwerpen leverde voor andere ambachtslieden, 
zobeeldhouwers en tapijtwevers, zie Dhanens 1945-1948, pp. 41-146.  
17 Miedema dl. I 1994, resp. fol. 217r en 218v, pp. 126-127 en 132-133; zie ook: Hairs 1985 
(1955), pp. 7-8.   
18 R.K.D. online databases, images nrs. 123000, en 123021-123022 via https://rkd.nl/nl (27 
juli 2015). 
19 Het is een verband dat vooral gelegd wordt in overzichtswerken, bijvoorbeeld Gerson 
1952, p. 38; Van Gelder en Stubbe 1964, pp 1050-1052; en Haak 1984,  pp. 26-29.  
De toenemende specialisatie, waaronder in dit verband overigens ook wel eens een 
onderscheidende stijl wordt verstaan, in de Noordelijke Nederlanden in de zeventiende 
eeuw wordt door Montias 1987, p. 457; Montias 1990a, p. 51; Montias 1994, p. 68; North 
1996, pp. 101-125; en Goosens 2001, pp. 110-114 verklaard als een middel voor schilders om 
op een open én overvolle markt een eigen niche te creëren. 
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met kwalificatie: "Evert van Aelst. Pictor in scoenlappertjes en capelleties 

op korsen en appels, moy, 1658".20 De werking van dit   mechanisme in 

zijn algemeenheid werd de zeventiende eeuw zelf al onderkend:  

 

"[D]at de konst, sedert de Beeltstorming in de voor-

gaende eeuw, in Holland niet geheel vernietigt is, ons de 

beste loopbaenen, naementlijk de kerken, daer door ge-

slooten zijn, en de meeste Schilders zich dieshalven tot 

geringe zaeken, jae zelfs tot beuzelingen, geheelijk 

begeeven".21  

 

Met geringe zaeken bedoelt Samuel van Hoogstraeten natuurlijk de be-

kende specialismen, en met beuzelingen vast zoiets als Sysmus' "vogel-

koytjes".22 Maar terecht is opgemerkt dat de ontwikkeling naar zelfstan-

dige specialismen zich al eerder, en ruim voor de Alteratie, in het Zuiden 

en met name in Antwerpen had ingezet. Het is de opkomst van een vrije 

markt,  waar kant-en-klare schilderijen werden aangeboden, die het ont-

staan van specialisaties stimuleerde.23 Tegen de tweede helft van de ze-

ventiende was specialisatie een ingeburgerd onderdeel van de praktijk, 

vanaf die tijd komen de specifieke benamingen voor de verschillende 

specialismen zoals wij die nu nog kennen voor in geschreven bronnen.24  

 Met Van Hoogstraeten als uitzondering zoeken de meeste zeven-

tiende-eeuwse auteurs de reden waarom een schilder zich specialiseerde 

niet in economische factoren, maar in zijn aanleg. In principe zou een 

schilder moeten streven naar een even goede beheersing van alle onder-

werpen, naar 'universaliteit'. Maar, "als natuere en geest anders niet 

willen toelaten", zoals Van Mander het formuleert,  kan een schilder er 

naar streven om in elk geval in één onderdeel van de schilderkunst uit te 

blinken, oftewel zich toe te leggen "nae t'ghene natuere meest aenbiedt":  

 

"beelden en Historien / [...] Beesten / Keuckenen / 

Fruyten / Bloemen /Landtschappen / Metselrijen / Pros-

pectiven / Compartimenten / Grotissen / Nachten / 

                                                             
20 Bredius 1890, de geciteerde items resp. pp. 3, 8 en 231. 
In uitingen van lokale trots zoals de stadsbeschrijvingen van Leiden van Jan Orlers uit 1614 
en Haarlem van Samuel Ampzing uit 1628 worden de schilders die bijdroegen aan de roem 
van respectievelijk Leiden en Haarlem, eveneens mét specialisatie opgevoerd, bij wijze van 
kenteken, zie De Nijs en Beukers 2002, pp. 386-388 en Sluijter 2003, pp. 13-17.   
21 Van Hoogstraeten 1678, p. 257; op de teneur van dit citaat kom ik even verder nog  terug. 
22 Bredius 1890, p. 298. 
23 Campbell 1976, pp. 188-198. 
24 De Pauw-de Veen 1969, pp. 55-67. 
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branden / Conterfeytselen nae t'leven / Zeen / en 

Schepen / oft soo yet anders"25 

 

Van Hoogstraeten en Van Mander zijn niet de enigen die deze dubbelheid 

ten opzichte van specialisatie tentoonspreiden. Ook bij andere auteurs is 

die ambiguïteit, de aanbeveling dat een schilder universeel vaardig moet 

zijn aan de ene kant, en het kiezen van een specialisme naar aanleg aan de 

andere, terug te vinden. Van hen is Goeree het meest uitgesproken in zijn 

voorkeur voor de universele schilder; die kan zijn werk immers niet be-

derven door er iets bij te schilderen waar hij geen verstand van heeft.26 In 

eerste instantie lijkt Van Hoogstraeten welwillender:  

 

"'t is beter datmen ding uitnemende wel kan doen, dan 

veel dingen maar redelijk"  

 

hoewel hij in dezelfde adem ook wijst op de nadelen van een gebrek aan 

veelzijdigheid van een gespecialiseerde schilder. 27 Maar in het hiervoor 

aangehaalde citaat, eveneens uit zijn Hooge schoole der schilderkonst, 

slaat Van Hoogstraeten toch een uitgesproken negatieve toon aan ten 

opzichte van specialismen. [G]eringe zaeken en beuzelingen; hoe gering-

schattend Van Hoogstraeten over specialismen denkt, wordt nog extra 

duidelijk omdat hij ze in de navolgende zinnen contrasteert met het werk 

van schilders die wel allround waren. Een kwart eeuw later is hetgeen 

Gerard de Lairesse over specialisatie in het algemeen schrijft nog altijd 

een echo van Van Hoogstraeten.  

 

"Wel is waar, dat in een kleen gedeelte uit te munten 

pryswaardiger is, dan in veel taamelyk"  

 

vermaant De Lairesse, met daarop volgend de nadelen van een gebrek 

aan universaliteit.28 Voor het hoogst haalbare, het schilderen van histo-

riestukken, moet een schilder immers universeel zijn, wat wil zeggen dat 

hij alle facetten van een voorstelling moet beheersen. Al was het voor 

zeventiende-eeuwse gespecialiseerde schilders niet noodzakelijk om an-

dere specialisten in te schakelen om een volwaardig product, dat wil zeg-

gen een compleet schilderij, af te leveren; het was wel schering en inslag. 

Naast de aanbeveling tot universaliteit en de aanvaarding van specialisa-

                                                             
25 Miedema dl. I 1973, pp. 44-47. 
26 Goeree 1670, pp. 119-121, voor de volledige passage, zie hoofdstuk I, pp. 38-39 nt. 75. 
27 Van Hoogstraeten 1678, p. 73. 
28 De Lairesse 1712 (1707), p. 111. 
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tie, blijkt dat een derde constante die in de contemporaine verhandelin-

gen over de schilderkunst wordt opgevoerd. 

 In Den grondt der Edel vry schilder-const, het leerdicht waarin 

Karel van Mander de principes van de schilderkunst uiteenzet, bespreekt 

hij samenwerking nergens expliciet als een consequentie van specialisa-

tie. In De Levens daarentegen vermeldt hij wel de nodige voorbeelden van 

samenwerking tussen schilders. Bij meer dan de helft van die samenwer-

kingsverbanden zijn de partijen die de respectievelijke schilders voor hun 

rekening nemen als gespecialiseerd werk te benoemen. Meestal zijn Van 

Manders observaties over de manier waarop de specialisten te werk gin-

gen vrij nuchter en ter zake, een direct oordeel is vergeefs te zoeken.29  

Maar indirect laat de auteur toch blijken dat het een gebrek is, een gebrek 

aan veelzijdigheid dat tot samenwerking leidt. De negatieve lading die 

Van Mander het specialistenwerk van Joachim de Beuckelaer en Cornelis 

Molenaer meegaf, werd al eerder, in hoofdstuk I, aangehaald.30 Van de 

schilder die Van Mander misschien wel het meest van allemaal bewon-

derde, Bartholomeus Spranger, schrijft hij dat deze vastbesloten was om 

zelf zijn figuren te leren schilderen. Spranger wilde namelijk niet zoals 

zijn leermeester Cornelis van Dalem afhankelijk zijn van andere schilders 

om dat voor hem te doen.31 Via Spranger laat Van Mander zien het toch 

als een zwakheid te beschouwen wanneer een gespecialiseerde schilder 

niet in staat was om zonder hulp van een andere specialist een schilderij 

te voltooien.  

 Dat latere auteurs wel een expliciet verband tussen specialisatie 

en samenwerking leggen, bleek hiervoor al in hoofdstuk I. Een "remedie" 

voor die meesters die niet alle onderdelen van het vak beheersen, zo heet 

het in de Inleyding tot de Praktyk der algemeene  Schilderkonst van 

                                                             
29 Miedema dl. I 1994, fol. 230v pp. 280-281 en dl. III 1996, pp. 217-219 (H. en M. van 
Cleve; H. van Cleve en Frans Floris; M. van Cleve en G. van Coninxloo); dl. I 1994, fol. 238v, 
pp. 212-213, dl. III 1996, pp. 230-231 en dl. V 1998, p. 17 (A. Mor van Dashort en J. 
Beuckelaer); dl. I 1994, fol. 246r pp. 242-243 en dl. IV 1997, p. 82 (M. van Heemskerck en J. 
van Rauwaert); dl. I 1994, fol. 247v pp. 248-249 (R. Aertsz. en niet bij name genoemde 
anderen); dl. I 1994, fol. 250r pp. 258-259 en dl. IV 1997, p. 112 (P. Vlerick en niet bij name 
genoemde anderen); dl. I 1994, fol. 250v pp. 260-261 en dl. IV 1997, p. 114  (P. Vlerick en G. 
Muziano); dl. I 1994, fol. 253r  pp. 270-271 en dl. IV 1997, p. 128 (K. Foort / C. van Yper en 
C. Snellaert); dl. I 1994, fol. 261r  pp. 302-303 (F. Mostaert en niet bij name genoemde 
anderen); dl. I 1994, fol. 262r pp. 306-307 en dl. V 1998, p. 5 (C. Molenaer en G. Coignet); 
dl. I 1994, fol. 264r-v pp. 314-317 en dl. V 1998, p. 34 (J. van Winghen en H. Vredeman de 
Vries); dl. I 1994, fol. 266 r-v pp. 322-323 en dl. V 1998, p. 55 (P. Brueghel d.O. en H. 
Vredeman de Vries); dl. I 1994, fol. 268r pp. 330-331 en dl. V 1998, p. 82 (G. van Coninxloo 
en M. van Cleve),  zie database bronnen, nrs. 444, 467-468, 686, 688-689, 1357, 1359, 1382, 
1458, 1465, 1467 en 1469.  
30 Miedema dl. I 1994, fol. 238v pp. 212-213, dl. IV 1997, p. 17; en Miedema dl. I 1994, fol. 
256v pp. 284-285 en dl. IV 1997, pp. 157-158, zie database bronnen, nrs. 469 en 1358. 
31 Van Mander 1604 (1969), 268v-269r; en Miedema dl. I 1994, fol. 269r pp. 334-335 en dl. 
V 1998, p. 89, zie database bronnen, nr. 1464; zie ook hiervoor, hoofdstuk II, pp. 72-73. 
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Goeree.32 Bij gebrek aan vaardigheid kan een schilder, schrijft De Lairesse 

"desnoods" de hulp van een ander inroepen.33 De voordelen van het toe-

passen van specialisatie en arbeidsverdeling zoals die door Adam Smith 

werden geformuleerd; tijdwinst en/of een hogere productie worden in dit 

verband nergens aangehaald terwijl uit andere voorbeelden blijkt dat men 

zich daar wel terdege van bewust was. Uit nood geboren, zo wordt de 

samenwerking van specialisten over het algemeen beschouwd.34  

 Kon een specialist in geval van nood de hulp van een andere spe-

cialist inroepen, meestentijds kan het resultaat van deze samenwerking 

op weinig instemming rekenen. Waarom dat zo is, wordt door Goeree, De 

Lairesse en Weyerman op dezelfde manier verklaard: dat ligt aan een 

bijna onvermijdelijk gebrek aan harmonie tussen de partijen die door de 

verschillende specialisten werden uitgevoerd. Want meestentijds heeft de 

tweede, derde of zelfs vierde schilder wiens hulp werd ingeroepen volgens 

Goeree de bedoeling van het schilderij, de opbouw van het verschiet en 

het perspectief, onvoldoende begrepen en gevolgd. De slotsom van Goe-

rees betoog luidt: 

 

"Hier omtrent heeft de Ervarentheyt geleert, dat de 

Beelden in soodanige stucken dickwils worden ingelapt 

even offer uyt de Lucht ingevallen waren, of immers 

daer in niet en hoorden".35  

 

Waarom in schilderijen "van twee byzondere handen geschildert", de 

bedoeling van de 'Vinder' vrijwel nooit wordt verwezenlijkt, wordt door 

                                                             
32 Goeree 1670, pp. 119-121, voor de volledige passage zie hoofdstuk I, pp. 38-39 nt. 75. 
33 De Lairesse 1712 (1707), pp. 114-115, deze passage werd eerder al aangehaald in 
hoofdstuk I, pp. 40 en 46-47. 
34 Twee andere redenen die voor de samenwerking van specialisten aangevoerd zijn, 
kunnen hier grotendeels buiten beschouwing gelaten worden. De ene, waar samenwerking 
de 'vervolmaking' van het schilderij zou dienen, berust op een misverstand. Die 
interpretatie, waar de samenwerking van specialisten de 'vervolmaking', de perfectionering 
van het schilderij als doel heeft, werd voor het eerst naar voren gebracht door Martin dl. 1 
1942, p. 62. Het door Van Mander aanbevolen streven naar 'volcomenheydt' wordt door 
Martin uitgelegd als streven naar perfectie in plaats van universaliteit, d.w.z. de beheersing 
van alle onderdelen van de schilderkunst. Voor Martin volgt daar uit dat de samenwerking 
van verschillende specialisten het schilderij uittilde boven de subjectieve schilderwijze van 
de individuele kunstenaar. Het resultaat, aldus Martin, was perfectie, hetgeen in een 
zeventiende-eeuws schilderij meer op prijs werd gesteld dan het persoonlijke handschrift 
van de schilder. In de kunsthistorische literatuur is Martins interpretatie van Van Mander 
herhaaldelijk overgenomen, zie bijvoorbeeld Gerson 1952, p. 38; Van Gelder en Stubbe 
1964, p. 1050; De Pauw-de Veen 1969, p. 67; Franz 1982, p. 175; Strahl-Grosse 1991, pp. 
103-105; en Van Mulders 2000, p. 116.  
 Voor de andere, waarbij de samenwerking van schilders die in bepaalde 
onderdelen van de voorstelling uitmuntten, het schilderij in waarde doet vermeerderen, zie 
hoofdstuk I, pp. 31-38; en hoofdstuk VI. 
35 Goeree 1670, p. 120, voor de passage in zijn geheel zie hoofdstuk I, pp. 38-39 nt. 75.  
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De Lairesse nader uitgelegd. Idealiter zou de 'Helper' zowel het perspec-

tief, het koloriet en de "handeling des Penseels" van de eerste schilder 

moeten aanhouden. Echter, meestentijds volgt die helper toch zijn eigen 

"zin en trant, zonder elkanderen te ontzien". De oorzaak van dat falen is 

volgens De Lairesse niet alleen onbegrip, maar ook kwade wil en de ambi-

tie om toch vooral het eigen kunnen te laten zien.36  Die laatste oorzaak 

wordt eveneens door Weyerman aangehaald: 

 

"want het heugt ons toen wy leerden schilderen by S. 

Hardimê, tot Antwerpen, stukken te hebben gezien, 

waar op de Beelden van N. Eykens, de Vrugten van N. 

Gillemans, de Bloemen van Gasper Pedro Verbruggen, 

de steene Vaazen van N. Balliuw, en het Landschap en 

de Kruyden by N. Rysbregts waaren geschildert; doch 

wy haalen die voorbeelden niet aan om te pryzen , want 

daar is doorgaans zo veel houding op zo een Tafereel, als 

er Harmonie is op een Concert van *Duyvelshoeks 

Muziekanten, dewyl elk Schilder voor zyn hoofd de 

Hoofdrol poogt te speelen op het geplemuurt 

Schouwburg van dat Tafereel, zynde doorgaans hun 

zeggen; Bai God! Kompeer, ik moet ik ik ooik toonen nen 

Mieester te zain." 

 

en voor het geval we dat nog niet begrepen hadden legt Weyerman in een 

voetnoot nog even uit wat Duivelshoek is: 

 

"* Een beruchte plaats binnen Amsterdam bewoont by 

een slegt en gevaarlyk Kanaille."37 

 

Nu moet dit Duyvelshoeks concert als een verregaand uitwas beschouwd 

worden. Maar in mindere mate zullen Weyermans woorden ook betrek-

king hebben op de meer doorsnee producten van een samenwerking van 

specialisten, zoals aan het eind van hoofdstuk I betoogd werd. Want met 

het woord houding, waaraan het dit door maar liefst vijf meesters ge-

maakte schilderij wel heel ernstig moet hebben ontbroken, verschaft hij 

een sleutelbegrip voor het gebrek aan waardering voor co-producties van 

specialisten. Onder houding werden in de zeventiende eeuw verschillende 

criteria verstaan, die gecombineerd het welslagen van de ruimtelijke illu-

                                                             
36 Zie hiervoor, nt. 33. 
37 Weyerman dl. II 1729, pp. 195-196, zie database bronnen, nr. 1022. Deze passage werd 
eerder vermeld in hoofdstuk I, p. 43. 
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sie van het schilderij bepaalden. Die houding werd bereikt door een har-

monieuze onderlinge afstemming van lijn, kleur en toon, licht- en scha-

duwwerking, en compositie. Vanaf het midden van de zeventiende eeuw 

wordt dit concept van picturale éénheid in de kunstliteratuur steeds be-

langrijker bij het beoordelen van schilderijen. Goeree, Von Sandrart, Van 

Hoogstraeten en De Lairesse behandelen alle vier houding als een cruci-

aal begrip.38 Weyerman is de enige  die het nadeel van samenwerking 

tussen specialisten expliciet benoemt als gebrek aan houding. Maar  de 

bewoordingen waarmee Goeree en De Lairesse het gebrek aan éénheid 

die zij in schilderijen gemaakt door specialisten signaleren, beschrijven 

een zelfde gebrek aan houding. Dat de beoordeling van samenwerking 

tussen Van Mander, die zijn Grondt der Edel vry schilder-const en Le-

vens aan het begin van de zeventiende eeuw publiceerde, en auteurs als 

Goeree en De Lairesse met ervaringen uit het midden en eind van de 

eeuw, verandert heeft niet alleen van doen met de exponentiële toename 

aan genres, aan specialismen in juist deze tijd, maar ook met de eisen die 

in de loop van de zeventiende aan het uiterlijk van een schilderij gesteld 

werden.39  

 Helaas, een schilderij van Simon Hardimê et.al. dat aan Weyer-

mans beschrijving voldoet, al is het maar bij benadering, lijkt niet te zijn 

overgeleverd. Om toch een idee te krijgen hoezeer een gemis aan houding 

kenbaar is, ook voor wie daar niet speciaal op verdacht is, is een eigentijd-

se bespreking van het Landschap met het oordeel van Paris  van Jan 

Both, met figuren van Cornelis van Poelenburch, een goede illustratie. 

Hoewel Cornelis van Poelenburch door auteurs als Houbraken en Wey-

erman steevast wordt geprezen om zijn fraaie figuren, valt er over deze 

co-productie te lezen: 

 

"Though the subject, proportions, and lighting of 

Poelenburch's figures are consistent with the character 

and mood of Both's landscape, the firm, sculptural, light-

reflecting modelling of the primary figures results in 

their appearing to be slightly detached from Both's frac-

tured, light-absorbing surfaces" 

 

Om er geen misverstand over te laten bestaan, wát het is dat er aan dit 

werk mankeert, contrasteert de auteur het schilderij met stukken waar 

                                                             
38 Een overzicht van de wijze waarop het begrip 'houding' in de kunsthistorische 
vakliteratuur verklaard is, zowel als het gebruik ervan in zeventiende-eeuwse kunst-
literatuur is te vinden bij Taylor 1992, pp. 210-232; voor een aanvulling op dit materiaal zie 
Van de Wetering 1997, pp. 255-257.  
39 Zie hoofdstuk I, pp. 38-47. 
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Both zelf zijn figuren schilderde: die wekken namelijk niet de indruk los 

te staan van de rest van het schilderij (afb. 9). Hoewel de strekking ervan 

overeenkomt met hetgeen er in zeventiende-eeuwse teksten geschreven 

wordt, is dit citaat minder dan twintig jaar oud. Het is afkomstig uit Spi-

cers entry in de tentoonstellingscatalogus Masters of Light uit 1997.40 

Zonder aan Goeree, De Lairesse of Weyerman te refereren, bevestigt zij 

hun oordeel over het gebrek aan éénheid, of, in zeventiende-eeuwse ter-

men, houding, dat zich manifesteert bij samenwerking van specialisten. 

 Een gebrek aan picturale éénheid was kennelijk hét grote gevaar 

wanneer twee of meer gespecialiseerde schilders samen een schilderij 

maakten. Bij een nadere beschouwing van de manier waarop zo'n sa-

menwerking zijn beslag vond, wordt duidelijk dat dat een consequentie is 

van de gangbare manier van werken. Eigenlijk verdient dit type co-

productie de naam 'samenwerking'  nauwelijks. Een landschap-, architec-

tuur- of bloemenspecialist hoefde van te voren nauwelijks rekening te 

houden met de eventuele bijdrage van een andere specialist. De mede-

werkers konden onafhankelijk van elkaar opereren, onderlinge coördina-

tie hadden ze amper nodig.  

 Hoe weinig de verschillende specialisten daadwerkelijk met el-

kaar te maken hoefden te hebben, komt uit verschillende bronnen naar 

voren. In een passage over het schilderen van landschappen moppert De 

Lairesse over kunstenaars die het nota bene aan de koper van hun werk 

overlaten om te zorgen dat het gestoffeerd wordt. 41 Zoals Jan der Heyden, 

bijvoorbeeld. Dat hij zijn schilderijen zowel mét als zonder stoffage op de 

markt bracht komt naar voren uit een brief van de secretaris van Ferdi-

nand II, de aartshertog van Toscane, aan diens Amsterdamse agent Fer-

roni.  Ferdinands verzoek om een schilderij van Van der Heyden te kopen 

gaat vergezeld van de voorwaarde dat het beslist met goede figuren ge-

stoffeerd moet zijn (afb. 10).42 In andere gevallen is het een intermediair 

die het werk laat voltooien met de bedoeling het beter door te verkopen, 

zoals ene 'Borris', een verder onbekende verzamelaar of kunsthandelaar 

die landschappen van Johan van Gool liet stofferen door Adriaen van de 

Werffs leerling Henrik van Limborch.43 En kennelijk kwam ook de eige-

naar er niet altijd toe om een werk te laten stofferen.44 Het bestaan van 

                                                             
40 Spicer, Orr en Bok 1997, pp. 347-349; zie database schilderijen, nr. 196 en ook nr. 464. 
Over de figuurstoffage door Van Poelenburch: Houbraken dl. I 1718, p. 102 en 112; 
Weyerman dl. I 1729, p. 335 en dl. II 1729, p. 396; zie ook Sluijter-Seijffert 1984, pp. 30-35 
en 111-113; en Sluijter-Seijffert en Wolters 2009, pp. 14-42. 
41 De Lairesse 1712 (1707), p. 352, eerder aangehaald in hoofdstuk I, p. 42 nt. 81.  
42Wagner 1971, pp. 31, 34, 59 en 61; Haak 1984, p. 485; database schilderijen, nr. 744. 
43 Jansen 1997, p. 38. 
44 Soms werden schilderijen die 'onvoltooid' achterbleven (veel) later alsnog gestoffeerd, 
wat curieuze combinaties oplevert als Cornelis van Dalem en Peter Paul Rubens. Toen Van 
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'onvoltooide' schilderijen van niet alleen landschap- en architectuur- 

maar ook bloemspecialisten bevestigt dat De Lairesses aantijging geen 

loos verwijt was, maar gericht tegen een regelmatig voorkomende prak-

tijk. Aan geen van allen zijn figuren toegevoegd, maar een Duinlandschap 

van Jan Wijnants is op zich een compleet werk, net zoals de imposante 

Zuilenarchitectuur van Dirck van Delen, een aan Gillis van Coninxloo 

toegeschreven Boslandschap, het Interieur van een Gothische kerk van 

Paul Vredeman de Vries, of de Bloemenkrans rond een cartouche van de 

Jezuïet Daniël Seghers (afb. 11-15).45 

 De verschijning van deze en vergelijkbare 'ongestoffeerde' schil-

derijen laat bovenal zien dat de eerste schilder nauwelijks voorzieningen 

hoefde te treffen om de andere specialist zijn werk te kunnen laten uit-

voeren. Geen ondertekening, geen uitsparingen; nummer één hoefde geen 

rekening met nummer twee te houden. Het enige wat hij moest doen was 

als het ware wat ruimte open laten  zodat een andere specialist zijn aan-

deel in de voorstelling kon invoegen; gewoon over het voltooide werk 

heen geschilderd. Op zijn beurt hoefde nummer twee zijn aandeel niet 

speciaal af te stemmen op het schilderij dat hij onder handen kreeg. Veel 

stoffageschilders bedienden zich van een standaardrepertoire -  voorbeel-

den die in de vorm van prenten, tekeningen of olieverfschetsen in het 

atelier bewaard werden - dat ze naar believen konden herhalen.46 Het is 

                                                                                                                                         
Dalem stierf, was Rubens nog niet eens geboren. In een 1564 gedateerd landschap van Van 
Dalem schilderde Rubens  een jacht van de H. Hubertus. Het schilderij is niet overgeleverd, 
maar wordt in verscheidene documenten vermeld, zie Allart 1993, pp. 95-120 m.n. pp. 109-
110. In een ander geval overschilderde Rubens een oudere stoffage. Rubens maakte van Paul 
Brils Landschap met de H. Hieronymus een Landschap met Psyche, zie Pijl 1998, pp. 660-
667 en database schilderijen, nr. 1068. 
In de regel zullen onvoltooide schilderijen én stukken waar nog een andere specialist aan te 
pas moest komen voor een betere verkoop alsnog afgemaakt en/of gestoffeerd zijn. Een 
geval waar dat expliciet wordt omschreven, is de in 1679 opgemaakte inventaris van de het 
jaar daarvoor overleden kunstenaar Willem Schellinks en zijn vrouw Maria Neus, De Vries 
Az. 1883, pp. 150-163. Onder de lasten zijn de volgende posten te vinden: 
"Voorts aan Frederick Moucheron, over 't opmaecken van ongedaene schilderijen neegen en 
taghtig gulden en eene stuyver      89:  1:-- 
Wijders aan Nicolaes van Berghem voor stoffeeren als vooren twee hondert neegen en 
vyftigh gulden en thien stuyvers     259:10:--". 
45 Dat ongestoffeerde schilderijen indertijd niet als compleet gezien werden en daarom 
minder goed te verkopen waren, wordt ook door Weyerman dl. III 1729, p. 393 in zijn 
biografie van Jan Baptist Tijssens II beschreven. Tijssens, een schilder van twaalf 
ambachten en dertien ongelukken, probeerde aan het in Breda gelegerde garnizoen werk 
met allerlei oorlogstuig "zeer delikaat en natuurlijk geschildert" te verkopen, maar werd 
ronduit uitgelachen. Omdat er geen figuren bij waren, wilden de krijgslieden Tijssens' werk 
niet eens bekijken.  
Over onvoltooide schilderijen in het algemeen, zie hoofdstuk II, pp. 95-96. 
46 Het was algemeen gebruik onder schilders om er in enigerlei vorm een voorraad van 
beeldmateriaal op na te houden waar voorbeelden uit te putten waren, en er bestaat de 
nodige literatuur over, zie hoofdstuk II, pp. 89-90. Een herhaald gebruik van dezelfde 
motieven, figuren enz. was zeker niet voorbehouden aan co-producties, integendeel, maar 
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een manier van werken die een gebrek aan afstemming van beide zijden 

in de hand werkte, en die voor alle niveaus van de markt ingang vond.   

 De schilderijen van Daniël Seghers bijvoorbeeld, de zojuist aan-

gehaalde Antwerpse bloemschilder, waren bestemd voor een publiek uit 

de hoogste regionen: vorsten, hoogwaardigheidsbekleders en kerkdignita-

rissen. Van Seghers is een achttiende-eeuws afschrift bewaard gebleven 

van de lijst van schilderijen die hij tijdens zijn loopbaan bijhield: Catalo-

ge van de Bloem-stukken, die ik selfs met mijn hand heb geschildert en 

voor wie?47 Op de in totaal 239 entries noteerde de schilder drieënnegen-

tig keer wie de stoffage voor zijn rekening had genomen, maar enkele 

tientallen bloemstukken met de typerende, voor figuren bedoelde cartou-

ches worden opgevoerd zonder de vermelding van een naam van een an-

dere schilder.48 In elk geval negen daarvan waren al wel door een andere 

hand voorzien van een voorstelling op het moment dat Seghers het werk 

inschreef, zoals "een cartelle voor mijn heer van Zuijlicsem Secretaris 

van den Prins van Orangie daer sijn conterfeytsel in was van wit en 

swart".49 Van de overige is te veronderstellen dat een gedeelte zonder 

toegevoegde figuurvoorstelling aan de nieuwe eigenaar werd overgedra-

gen, wat Seghers overigens maar één keer expliciet vermeldt: "een cartelle 

daer niet in was geschildert is gesonden van Mechelen naer Roomen". 

Het stuk zou identiek zijn met een Guirlande met de H. Goswinus van 

Seghers in de Vaticaanse Musea, waar de figuur van de heilige, één van de 

patroonheiligen van de Jezuïeten, dan later in Rome moet zijn bijgeschil-

derd door een schilder waarvan we de naam niet kennen (afb. 16). 50 

 De minimale coördinatie die aangewend werd om dozijnwerken 

helemaal aan de onderkant van de markt door specialisten in elkaar te 

laten flansen, laat zich voorstellen. Hier werkten een zo goedkoop moge-

lijke productie en onverschilligheid voor het resultaat elkaar in de hand. 

De familie Forchoudt, een geslacht van succesvolle Antwerpse kunsthan-

                                                                                                                                         
wanneer dergelijke standaardelementen in een schilderij gebruikt zijn is dat wel een hint in 
de richting.  
47 Couvreur 1967, pp. 87-158. Een aanvangsdatum is niet gegeven in de lijst, waarvan 
Couvreur op pp. 93-126 een transscriptie geeft, maar hij eindigt in 1661, het jaar waarin 
Seghers overleed. Het afschrift, dateert van omtrent 1775. Zie ook Wilmers 1996, pp. 53-55 
en 175-177 die constateert dat Seghers een enkele keer, nadat Cornelis Schut de 
figuurstoffage had geschilderd, bloemen óver diens werk schilderde als finishing touch. 
48 Couvreur 1967, pp. 93-126 de nrs. 38, 58, 64, 66, 91, 94, 139, 142, 154, 186-189, 191-192, 
196-197, 199, 201-203, 205, 208-216, 220, 222, 224-228, en 235-236. Aan de overige 
honderdzes stuks hoefde geen tweede specialist aan te pas te komen. 
49 Couvreur 1967, p. 104 nr. 91. Het schilderij is te identificeren met een werk dat zich nu in 
het Mauritshuis bevindt, database schilderijen, nr. 903. 
50 Couvreur 1967, p. 124 nr. 225; Hairs 1985 (1955), pp. 160 en 166; zie database 
schilderijen, nr. 908. De figuren die door een latere hand aan een andere bloemguirlande 
van Seghers zouden zijn toegevoegd, zouden over een eerdere voorstelling zijn geschilderd; 
zie database schilderijen, nr. 901. 
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delaren actief in de zeventiende, liet veel manufactuur schilderijen maken 

voor de export, via hun handelsnetwerk over heel West Europa en verder 

naar de Spaanse koloniën. De bewaard gebleven administratie van het 

koopmanshuis geeft inkijk in de gang van zaken. Het waren de For-

choudts die eerst een partij landschappen bestelden, en die vervolgens 

elders lieten stofferen. Meer dan de meest summiere aanduiding van het 

onderwerp: "lantschappen", en het formaat wordt niet gegeven; het note-

ren van de namen van de respectievelijke specialisten vond de handelaar 

blijkbaar niet relevant. Het is veelzeggend voor de kwaliteit van het 

werk.51 Hoewel de betreffende schilderijen niet meer te achterhalen zijn - 

van deze goedkope 'verbruikskunst' is weinig bewaard gebleven en de 

omschrijving is te summier voor identificatie met overgeleverd werk - valt 

er van de houding weinig te verwachten. In het Noorden zal het niet an-

ders zijn geweest, al was de schaal en reikwijdte waarop kunsthandel van 

dit niveau bedreven werd minder groot. Driehonderdveertig schilderijen, 

de gemiddelde prijs beneden de 3 gulden, had de Amsterdamse land-

schapsschilder Jan Fransz. Dameroen bij zijn faillissement in 1646 ter 

beschikking. Een flodderig bewaard gebleven Landschap met Christus en 

de Centurion van Dameroen met figuurstoffage van Jan Micker, door 

beiden gesigneerd en gedateerd 1640 doet vermoeden dat onder die stuk-

ken, waarvan de onderwerpen wel, maar de namen van de makers niet 

geregistreerd werden, co-producties waren van een zelfde allooi als bij 

Forchoudt.52 

 Of picturale éénheid bij in manufactuur geproduceerde schilde-

rijen zoals die van de Forchoudts of Dameroen een overweging was, valt 

te betwijfelen. Maar ook bij met meer zorg gemaakte co-producties, en 

waar de medewerkers niet om het werken naar eigen "zin en trant, zon-

der elkanderen te ontzien" zijn te kritiseren, zijn de 'naden' tussen het 

werk van de ene en de andere specialist met niet al te veel moeite te ont-

waren. Zowel Daniël Seghers als de figuurspecialist, Frans of diens zoon 

Jacob Denys, voorzagen een H. Familie in een bloemenkrans van een 

signatuur (afb. 17).53 Hoewel Denys de figuren schilderde nádat Seghers 

de cartouche met guirlandes en boeketten voltooid had, vereist de ruimte-

lijke illusie dat het lijkt alsof de bloemen vóór in het grisaille uitgevoerde 

bas-reliëf van de H. Familie hangen. Op één plaats wordt die illusie ver-

                                                             
51 Denucé 1931, p. 69: "6 stuckens lantschappen van twee varris lanck ende 2/3 van eenen 
varris hooch, gemeyne lyst, kosten van lantschappen samen ... g. 49. stofferen elck stuck 2 
g. ... g. 12. "(12 oktober 1665); en p. 259: "8 landtschappen in het clayn ider tot 10 pont ... p. 
80.  voor de 8 stoffacien 16 pont ... p. 16" (16 november 1701); database bronnen, nrs. 191 en 
282. 
52 Sluijter 2015, pp. 247-249; Jager 2015, p. 2; zie database schilderijen, nr. 1385. 
53 Zie database schilderijen, nr. 184. 
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stoord: rond het blad dat aan de rechterkant de cartouche overlapt, is als 

het ware een lichte halo opengelaten, waar de figuur er met een ruime 

marge om het groen heen werd geschilderd in plaats van er direct tegen 

aan.  

 Een ander voorbeeld is Joos de Momper d.J.'s grote Landschap 

met everjacht (afb. 18). 54 De stoffage in dit schilderij is duidelijk van een 

andere hand dan die van De Momper. Op de enige plaats waar de ano-

nieme figuurschilder gemeend heeft iets aan het landschap te moeten 

toevoegen, de rots midden in de poel op de voorgrond, is het verschil in 

handen het meest evident. De verf van de rots is in de loop der tijd waar-

schijnlijk wat transparanter geworden maar is zeker dunner en minder 

dekkend, en tekenachtiger opgebracht dan voor het landschap als geheel 

geldt. Het meest frappant is het verschil in hoge lichten. Die van De 

Momper zijn pasteus en als het ware gestippeld, bij deze steen zijn de 

lichtjes heel precies en fijn in een lijn getrokken. Op sommige plaatsen 

heeft de stoffage schilder de figuren en dieren beter willen integreren 

door ze als het ware te laten 'overlappen' door elementen uit het land-

schap. Een hond op de voorgrond staat tot aan zijn borst in het water, en 

een paar figuren op het middenplan verdwijnen onder hun middel achter 

een verhoging in het terrein. Om dit effect te bereiken heeft de figuur-

schilder delen van de betreffende figuren niét geschilderd, heel simpel, op 

een plek in het landschap waar die illusie geloofwaardig te maken was. 

Daar waar hij het nodig vond om in het landschap zelf in te grijpen, is de 

uitwerking echter minder geslaagd. De ruiters links op de voorgrond, in 

het midden op de brug en rechts op het middenplan zijn alle drie door de 

figuurschilder met dekkende verf omschilderd. Bij de eerste is een grijzige 

tint gebruikt, bij de andere twee een veel meer uitgesmeerde bruinachtige 

toon. Het zijn kleuren die het landschap overlappen, en er nergens anders 

in voorkomen. De penseelstreken, waarmee ze zijn opgebracht, volgen 

precies de contouren van de figuren. Het moet de  bedoeling van de fi-

guurschilder zijn geweest om de figuren meer uit het landschap naar vo-

ren te laten komen. Maar, in het bijzonder in het geval van de meest 

rechtse ruiter, herinnert het resultaat aan de woorden van Goeree dat 'de 

                                                             
54 Hoewel er in Van Thiel e.a. 1976, p. 392 nr. A 3949 geen melding van wordt gemaakt, is 
de stoffage in dit schilderij duidelijk van een andere hand dan die van De Momper. Op de 
enige plaats waar de figuurschilder gemeend heeft iets aan het landschap te moeten 
toevoegen, de rots midden in de poel op de voorgrond, is het verschil in handen het meest 
evident. De verf van de rots is in de loop der tijd waarschijnlijk wat transparanter geworden 
maar is zeker dunner en minder dekkend, en tekenachtiger opgebracht dan voor het 
landschap als geheel geldt. Het meest frappant is het verschil in hoge lichten. Die van De 
Momper zijn pasteus en als het ware gestippeld, bij deze steen zijn de lichtjes heel precies en 
fijn in een lijn getrokken. Ertz 1986, pp. 398 en 562 nr. 347 zet de figuren op naam van 
Sebastiaen Vrancx; database schilderijen, nr. 670. 
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figuren er in gelapt zijn alsof ze uit de lucht zijn komen vallen'.55 De con-

clusie mag luiden  dat zelfs wanneer een specialist zich de nodige moeite 

getroostte, de harmonie tussen het werk van verschillende handen be-

paald niet voor het grijpen lag. 

 Een gebrek aan coördinatie, dat is feitelijk wat uit Goerees woor-

den spreekt. Juist omdat de medewerkers hun aandeel niet noodzakelij-

kerwijs op elkaar af hoefden stemmen -  het was immers niet nodig om 

rekening met de bijdrage van de ander te houden - ontbreekt het bij dit 

type co-producties aan picturale éénheid. Goed beschouwd is het dus de 

werkwijze waarin het ontbreken van houding bij samenwerking van spe-

cialisten besloten ligt. En hoewel hetgeen onder specialisatie verstaan 

wordt in de schilderkunst enigszins anders ligt dan in de economie, blijkt 

dat toch overeen te komen met datgene waar in de moderne economische 

literatuur over het structureren van organisaties voor gewaarschuwd 

wordt. Daarin wordt benadrukt dat zonder een goede afstemming tussen 

de verschillende taken, en overleg tussen de specialisten die ze uitvoeren, 

verdeling van de arbeid niet de gewenste resultaten zal leveren.56  

 Voor het welslagen van samenwerking tussen specialisten is dus 

coördinatie nodig, terwijl tegelijkertijd een gebrek aan coördinatie inhe-

rent is aan de werkwijze van gespecialiseerde schilders. Het zijn met na-

me de nadelen die aan specialisatie zoals die door Adam Smith wordt 

voorgesteld, kleven. Het gevaar van specialisatie volgens moderne eco-

nomen is dat de concentratie op één enkele taak, wanneer die te ver wordt 

doorgevoerd, leidt tot een gebrek aan veelzijdigheid en flexibiliteit.57 In-

derdaad, beklaagden Karel van Mander, Goeree en De Lairesse zich niet 

al om een gebrek aan veelzijdigheid? Zonder te vergeten dat specialisatie 

in de schilderkunst een andere lading heeft, net als  veelzijdigheid of uni-

versaliteit; dit raakvlak met moderne economische organisatiekunde doet 

de vraag rijzen of het andere gebrek - het gebrek aan flexibiliteit - destijds 

ook herkend werd.  

 Net als in de passage over specialisatie, samenwerking en hou-

ding van Weyerman blijkt het tweede praktische bezwaar tegen speciali-

satie naar voren te komen in de overdrijving. Als exemplarisch voor de 

doorgeschoten specialist haalt Van Hoogstraeten de cipressenschilder 

aan:  

                                                             
55 Zie hiervoor, pp. 113-114 en hoofdstuk I, pp. 38-39 nt. 75. 
Overigens is het bij dit soort observaties wel altijd de vraag in hoeverre het schilderij nog 
zijn originele verschijningsvorm heeft. Contrasten tussen verschillende partijen kunnen in 
de loop der tijd sterker zichtbaar worden, bijvoorbeeld door verkleuringen of transparanter 
worden van de verf.  
56 Mintzberg 1997 (1983), pp. 26-35. 
57 Mintzberg 1997 (1983), pp. 29-35 en 38-39. 
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"En waerlijk de kunst wort by veelen als een handwerk 

gebruikt, die al haer leeven lang ontrent een zelve, of 

altijts dergelijk werk bezich zijn. Deeze hebben den 

Schilderook niet uit te lachen, die, op Cipresseboomen te 

schilderen afgerecht, toen hy vaneen Schipbreukigen 

mensch verzocht wiert het droevich Zee-ongeval voor 

hem uitte beelden, hem vraegde, of hy niet een 

Cipresseboom daer by geschildertbegeerde?"58 

 

Het voorbeeld van de cipressenschilder staat niet op zichzelf. Het is ver-

gelijkbaar met dat van een rozenschilder van Arnold Houbraken, in een 

passage die te mooi is om niet in zijn geheel weer te geven:  

 

"Zeker  Engelsman nergens anders op afgericht als op 't 

schilderen, en vergulden van Rozen, die men gewoonlyk 

tot sieraat van de zoldering der Scheepskajuiten plaatst, 

had in een kroeg meer verteert dan hy betalen kon. De 

waard die geen ander middel 't zyner voldoeninge zag, 

als door hem dit te laten verdienen, vergde hem een 

Leeuw in zyn uithangbord te schilderen. De Schilder, die 

daar geen handeling van had, riedt hem, dat het beter 

zoude zyn dat hy daar een Roos op schilderde, maar de 

Huiswaart wilde daar niet naar luisteren. Als hy dan 

onverzettelyk by zyn voorneemen bleef, en een Leeuw 

wilde geschildert hebben, zeide de Schilder-Baas, it is 

very well, j will paint you a Lion, but et shall be as much 

like a Rose, as you ever see. Dat is: 'T is heel wel, ik zal je 

dan een Leeuw schilderen: maar het zal zoo wel een 

Roos gelyken alsje ooit hebt gezien."59 

 

Dat Van Hoogstraeten de cipressenschilder aanhaalt direct nadat hij zich 

over werkverdeling heeft uitgelaten is veelzeggend: waerlijk de kunst 

wort by veelen als een handwerk gebruikt. Al is het impliciet, de auteur 

onderkent niet alleen het stelsel van arbeidsverdeling en specialisatie, hij 

is zich ook gewaar van het risico van specialisatie: mechanische herha-

ling. Dat is geen toeval. Waar het specialisatie aangaat, zet de Franse his-

toricus en kunstcriticus André Félibien rond dezelfde tijd een overeen-

komstige  gedachtegang op papier. In het voorwoord van zijn Conférences 

                                                             
58 Van Hoogstraeten 1678, p. 76; database bronnen, nr. 1395. 
59 Houbraken dl. III 1721, p. 134. 
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de l'Academie Royale de Peinture et de Sculpture pendant l'année 1667, 

laat Félibien een uitzetting over de hiërarchie van de genres, de verschil-

lende onderdelen van de voorstelling, vooraf gaan door:  

 

"La representation qui se fait d'un corps en trassant 

simplement des lignes, ou en meslant des couleurs est 

considerée comme un travail mécanique; C'est pourqouy 

comme dans cét Art il y a differens Ouvriers qui s'appli-

quent à differens sujets; il est constant qu'à mesure qu'ils 

s'occupent aux choses les plus difficiles & les plus nobles, 

ils fortent de ce qu'il y a de plus bas & de plus commun, & 

s'anoblissent par un travail plus illustre."60 

 

Waar Félibien het verder altijd over Peintre heeft, spreekt hij in verband 

met specialisatie over Ouvriers: werklieden. Net als bij Van Hoogstraeten 

is hun werk geen kunst, maar een mechanisch handwerk: un travail mé-

canique.  

 Samenvattend: specialisatie kan ontaarden in starre, mechani-

sche herhaling en het niet buiten de eigen beperkingen kunnen functione-

ren van de specialist. Dergelijke specialisten zullen grote moeite hebben 

om hun werk met elkaar in overeenstemming te brengen wanneer ze 

moeten samenwerken; zeventiende-eeuwse kunstcritici en twintigste-

eeuwse economen lijken het eens te zijn. Ook zonder te overdrijven, is het 

dan een wonder dat co-producties van gespecialiseerde schilders maar 

zelden slagen?  

 Dat er ook schilderijen zijn , gemaakt door twee of meer specialis-

ten, die wel positief gewaardeerd worden ontkracht die conclusie niet, 

integendeel. Veel van de loftuitingen worden niet nader gespecificeerd: ze 

zijn mooi, 'aardig' of een 'cieraad'. Maar wanneer Von Sandrart de schil-

derijen van de broers Jan en Andries Both prijst, bekrachtigt hij dat het 

succes van deze samenwerking gelegen is in de éénheid van het werk:  

 

..."[in margine] arbeiten zusammen 

[...]der eine [= Jan] hat herrliche gute Landschaften 

gemacht, der andere [= Andries] aber dieselbe mit Men-

schen, Thieren, Vöglen und andern angehörigen erfüllet, 

so artig, als ob alles von einer Hand wäre, sind auch 

dardurch bald dermassen hoch gestigen und berühmt 

                                                             
60 Félibien 1668 (1973), preface s.n. 
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worden, das sie neben den allerfürtrefflichsten dieser 

Kunst sehr wol bestanden."61 

 

Het maakt eens te meer duidelijk dat de éénheid van het werk bepaalt of 

een schilderij, gemaakt door twee of meer specialisten, een succes werd 

geacht.  

 Beter nog is een vergelijkbaar voorbeeld, waar Weyerman weder-

om het begrip houding te pas brengt, om aan te geven waarom hij deze 

samenwerking wel geslaagd vindt:  

 

"Op het Jaar duizent zeven hondert zestien, heb ik een 

overheerlyk konststuk gezien tot Oxfort, by dien Gerard 

Edema geschildert, en met twee Beelden klein leeven 

gestoffeert, by Marcel Laroon. Dat Tafereel verbeelde 

een Zee op den tweede grond, bewoogen door een fellen 

Storm, en beslaagen met eenige Schipbreuk, lydende 

Vaartuigen.. Aan de rechterhand vertoonde zich een 

affschuuwelyke steile Rots, doorbrooken met eenige 

Watervallen, wiens onderste een blaauwachtige Grot 

deet zien, in welkers ingang Sint Francis van Assisen 

was gekonterfyt, verzelt door een Leekebroer, die 

demoediglyk zat gedooken in een hoek van dat Dal. De 

Rots zelve was bewassen met Masten Boomen, Heesters 

en eenige wilde Kruiden; en den voorgrond bezaait met 

Doodshoofden, vaale Beenders, en diergelyke 

sterfelykheids Zinnebeelden. Het scheen my toe, dat die 

wakkere Meesters dat stuk hadden geschildert op de uit-

daaging van een tweegevegt, om te zien wie dat zou 

zeegenpraalen over zyn Mededinger, zonder dat echter 

een dier beiden had gezondigt tegens de houding in 't 

algemeen."62 

 

Geen cipressen voor deze schipbreuk. Weyermans woorden bevestigen: 

het kan wel. De samenwerking van meerdere specialisten werd in zeven-

tiende-eeuwse kunstliteratuur beoordeeld op de éénheid, de houding, van 

het resultaat. Dat die behoefte aan picturale éénheid in de loop van de 

zeventiende eeuw een steeds belangrijker plaats gaat innemen, komt tot 

uitdrukking in de toenemende afkeuring voor schilderijen, gemaakt door 

                                                             
61Sandrart 1675 boek 3, p. 312 via 
http://ta.sandrart.net/en/text/538?item=auto17884#auto17884 (12 februari 2015).  
62 Weyerman dl. IV 1769, p. 323, zie database bronnen, nr. 439. 
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diverse specialisten. Op het eerste gezicht lijkt dat een oordeel van uitslui-

tend esthetische aard. Het is frappant, echter, dat die esthetische uitspra-

ken zich laten verklaren door economische factoren. 


