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Hoofdstuk V 
 
“Sy hadden daer een maniere dat hun doecken door ver-
scheyden handen mosten”. De werkwijze van de Mechelse 
waterverfschilders gereconstrueerd aan de hand van werk, 
toegeschreven aan de groep Verbeeck als voorbeeld van 
schilderijenmanufactuur1  
 

 

 

Gerard Davids Madonna met de paplepel, waarvan tenminste acht ver-

sies bekend zijn, toegeschreven aan David zelf, zijn werkplaats of navol-

gers (afb. 1) of Jan van Scorels Madonna, waarvan zo’n twintig varianten 

zijn overgeleverd (afb.2) zijn frequent aangehaalde voorbeelden van vroe-

ge serieproductie van schilderijen.2 Zelfs wanneer er nog een stuk of wat 

in de loop der tijd verloren gegane Madonna’s in aanmerking genomen 

worden, blijven dat echter bescheiden aantallen in vergelijking met de 

grote schaal waarop makkelijk verkoopbare ‘verbruikskunst’ gefabriceerd 

werd, meestal onder auspiciën van een kunsthandelaar. Zoals in hoofd-

stuk II werd genoemd is de omvang van de onder deze categorie vallende 

productie van de waterverfschilders die in de tweede helft van de zestien-

de eeuw in Mechelen actief waren, zelfs ingeschat op de verbijsterende 

hoeveelheid van 40.000 schilderijen per jaar.3 Van serieproductie naar 

massaproductie -  sinds de belangstelling van onderzoekers voor de markt 

voor schilderijen en de rol van kunsthandelaren en kopers is gewekt, valt 

niet alleen het eerste maar ook het tweede begrip nogal eens in de kunst-

historische literatuur. 

 In algemene zin wordt er van serieproductie gesproken wanneer 

van een product in één keer meer exemplaren worden gemaakt; het 

maakt dan in principe niet uit of dat er 10, 100 of 100.000 zijn. Omdat 

het product, onderdelen daarvan of het vervaardigingsproces gestandaar-

diseerd zijn – of enige combinatie van beiden – kunnen er bij seriepro-

                                                             
1 Met dank aan Dr. Carola Gries van het Germanisches Nationalmuseum in Neurenberg 
voor de gelegenheid om drie waterverfdoeken uit de collectie van het museum uitvoerig te 
onderzoeken (1997) en Ernst van de Wetering, Rembrandt Duits, Michiel Franken en 
Margriet van Eikema Hommes voor hun raad en kritische commentaar. 
2 Ainsworth 1998, pp. 295-308 en R.K.D. Den Haag, online database images (11 november 
2013) zoekwoorden ‘Gerard David’ en ‘paplepel’; Faries en Helmus 2000, passim en R.K.D. 
Den Haag, online database images (11 november 2013) zoekwoorden ‘Jan van Scorel’ en 
‘Maria’.  
Deceulaer en Diels 2007, pp. 9-11 geven een goed overzicht van de stand van wetenschap 
over de (kunst)historische visie op massa-productie in de kunstambachten (ca. 1450-ca. 
1650). 
3 De Marchi en Van Miegroet 2005.  
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ductie meer producten in dezelfde tijd gemaakt worden. Het resultaat is 

een daling van de kostprijs per stuk. Wanneer het om grote aantallen van 

dat product gaat, wordt er in plaats van serieproductie ook wel van mas-

saproductie gesproken. Om een demonstratie te geven van wat massa-

productie is, wordt doorgaans de eerste toepassing van de lopende band-

productie in de vroege twintigste eeuw aangehaald. Wanneer het om 

schilderijen gaat is manufactuur, de aanduiding voor een industrieel 

bedrijf waarin zo goed als geen, of geen machines worden gebruikt een 

benaming die goed past bij seriematige, snelle en goedkope productie die 

als massaproductie kan worden aangeduid. Met die term is ook de mis-

vatting te vermijden die bij serieproductie van schilderijen al gauw rijst: 

dat de werken in grote aantallen, snel en goedkoop gemaakt per se de-

zelfde voorstelling zouden vertonen. 

 Dat het in grote hoeveelheden maken van goedkope schilderijen 

geen uitzonderlijk verschijnsel was komt naar voren uit de laatdunkende 

commentaren van zeventiende-eeuwse auteurs als Samuel van Hoogstra-

eten. Van Hoogstraeten legt expliciet verband tussen snel werken, de 

mogelijkheid om tijd te winnen en een lagere prijs van het schilderij wan-

neer hij schrijft:  

 

“Noch is'er een andere pest, die de konst zeer naedeelich 

is, dat is, dat sommige een verkorting des tijdts in de 

konst hebben willen zoeken. [...] Zelfs het maeken van 

dozijnwerken, met hulpe van jongens en vrouwen, heeft 

de meesters van de zelve niet alleen in de konst doen te 

rug gaen, maer, door den afslach, die de Schilderyen 

daer door in prijs verkreegen, zoo is hun beoogt voordeel 

ook in wind verdweenen; want hoe zy meerder werx 

konden afschrobben, hoe zy ook genootzaekt waren 

meerder te doen"4  

 

Van Hoogstraetens dozijnwerk is een toepasselijke contemporaine bena-

ming die vaker gebruikt werd om dit type schilderijen aan te duiden. 

“Brabants dozyn-werck" heet het bij het Amsterdamse Sint Lucasgilde. 

Vanaf 1608 klaagden de leden van het gilde meermalen over de import 

van “slechte en goedkope vodden” uit het zuiden die de markt voor de 

autochtone schilders verpestte. En Amsterdam stond daarin niet alleen, 

ook in steden als Leiden, Gouda, Rotterdam en Delft werd op vergelijkba-

re wijze ‘overspoeld’ met goedkope import. Weliswaar werden in de jaren 

                                                             
4 Van Hoogstraeten 1678, pp. 240-241. 
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daarna allerlei verboden ingesteld op de verkoop van schilderijen ge-

maakt buiten de eigen stad, maar de herhaalde uitvaardiging van die ver-

boden veronderstelt nog frequentere overtredingen.5 Aan het eind van de 

zeventiende eeuw relateert Jacob Campo Weyerman het maken van do-

zijnwerken nog steeds aan de Zuidelijke Nederlanden, en speciaal aan 

Antwerpen:  

 

“het schrobben, gelyk als de Antwerpsche schilders dat 

doopen, dat is, om een dozyn en meer stukjes te 

schilderen op een zomersche dag”6 

 

Jongens en vrouwen; Van Hoogstraeten geeft het al aan. Voor het maken 

van dozijnwerken waren veel en goedkope arbeidskrachten nodig. Uiteen-

lopende bronnen getuigen dat de armlastige, weinig succesvolle schilders 

die dit soort werk moesten aanpakken, niet op eigen kracht opereerden 

maar werkten in dienst van een kunsthandelaar. Dat de coopman van 

schilderien Claes van Holland in 1460 in Leuven een proces aanspande 

tegen een schilder die voor hem gewerkt had, demonstreert dat 

het al aan het eind van de vijftiende eeuw een gangbare praktijk was voor 

schilders om te werken voor een kunsthandelaar. Overigens is de grens 

tussen schilder en kunsthandelaar niet altijd scherp te trekken, er zijn 

voldoende schilderijen van commercieel ingestelde schilders die naast 

hun eigen schilderijen bij gelegenheid ook andermans waren verhandel-

den. Zo bestelde Adriaen Isenbrant die één van de voornaamste huurders 

van verkoopruimte in het Brugse schilderspand was, in 1534 meerdere 

kleine schilderijtjes bij zijn eveneens in Brugge woonachtige collega Jan 

van Eekele, ongetwijfeld om op de vrije markt aan de man te brengen. 7 

Uit de inventaris van de in 1608 overleden Antwerpse schilderijenkoop-

man Hans de Morin blijkt dat hij een lijst bijhield van schilderijen die 

zich “bevonden ten huyse van diversche schilders omme te doen copie-

ren”.8 Een grote partij van 100 schilderijen werd in 1625 in Amsterdam 

door de schilder en kunsthandelaar Teunis Claesz verkocht voor zeshon-

derd gulden, "[...] alle by Mr. Franciscus en synen knecht gemaeckt".9 

Van schilders van wie tegenwoordig geen enkel werk meer bekend is, 

                                                             
5 Briels 1976, pp. 108-109; Bok 1994, pp. 93 en 119-120; Sluijter 1999, pp. 117-121. 
6 Weyerman dl. III 1729, p. 37 en ook Weyerman dl. II 1729, p. 400, zie database bronnen, 
nr. 1030; en Weyerman dl. III 1729, p. 227. 
7 Campbell 1976, pp. 196-197; Campbell 1994, p. 96.  
8 Bok en Schwartz 1991, p. 193. 
9 Bredius dl. V 1918, p. 1781. 
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worden in de handelsvoorraden van zeventiende-eeuwse Hollandse 

kunsthandelaren soms tientallen schilderijen vermeld. 10  

 Het type schilderijen die in deze schriftelijke bronnen beschreven 

worden daadwerkelijk terugvinden, valt niet mee. Bij de grote hoeveelhe-

den goedkope doekjes aan te treffen in de inventarissen van de Amster-

damse kunsthandelaren Doeck en Meyering, staan weliswaar de namen 

van de makers maar die namen zijn merendeels onbekend.11 Het weinige 

dat werd overgeleverd over de Antwerpse schilder Michiel Gast sugge-

reert dat hij een schilder van manufactuurwerk zou zijn geweest. In 1538 

sloot Gast in Rome een overeenkomst met ene Laurens van Rotterdam 

om voor hem te werken. In ruil voor kost en inwoning zou Gast een jaar 

lang twee dagen per week schilderijen voor Laurens maken, in diens 

werkplaats, en naar alle waarschijnlijk volgens voorbeelden die Laurens 

hem fourneerde. In de paar zinnen die Van Mander aan Michiel Gast 

wijdt karakteriseert hij hem als schilder van gezichten op het antieke Ro-

me, en meldt dat hij ál zijn schilderijen van zijn merkteken voorzag. Dat 

heeft er toe geleid dat een klein paneeltje met antieke ruïnes en op de 

voorgrond de Emmausgangers, met een moeilijk te ontcijferen mono-

gram en 1577 gedateerd, aan Gast is toegeschreven (afb. 3). De manier 

waarop het schilderijtje is gemaakt; snel, efficiënt, op klein formaat en 

met een voor de open markt geschikt, niet al te specifiek onderwerp lijkt 

te bevestigen dat het hier om een manufactuurproduct gaat. Met niet 

meer dan drie werken, behalve dit worden er twee andere stukken aan 

Gast toegeschreven, blijft het opbouwen van een beeld van zijn vermeen-

de manufactuurproductie vooralsnog buiten bereik. 12  

 De manier waarop schildermanufactuur in de late zeventiende 

eeuw wordt omschreven, als “op de galei”  werken is veelzeggend. 13 Wer-

ken voor een kunsthandelaar stond niet alleen in laag aanzien, het moet 

hard ploeteren voor een lage beloning zijn geweest. Toch moet de regel-

matige afzet aan een kunsthandelaar bepaalde  schilders, onervaren en 

aan het begin van hun loopbaan of minder getalenteerd, meer bestaans-

                                                             
10 Bok en Schwartz 1991, p. 193. 
11 Montias 1988, pp. 246 en 250-253. Angela Jager (UvA) bereidt een proefschrift voor over 
deze goedkope productie in Amsterdam tussen ca. 1640 en 1690. 
12 Van Mander 1604, fol. 205r via 
http://www.dbnl.org/tekst/mand001schi01_01/mand001schi01_01_0185.php?q= (22 
november 2013); Helmus 2010, pp. 78-79; Tamis in Faries, Helmus en Tamis 2011, pp. 115-
118; en R.K.D. Den Haag, online database: images (14 januari 2013), nr. 117833. 
RKD Databases 
13 Over De Fromentiou schrijft Houbraken dl. 2 (1719), pp. 294-295 bijvoorbeeld: “Deze die 
voor henen op de Galey (gelyk men in Italien het schilderen voor de keelbeulen dus gewoon 
is tenoemen) gezeeten,”, waarbij Houbraken eerder in dl. 2 (1719),p. 74 bij keelbeulen uitlegt  
“Konsthandelaars wil ik zegge” en nog denigrerender in dl. 3 (1721), p. 94  
“Konstwinkeliers wil ik zeggen”. Zie ook Balis 1993, p. 107; en Bok 1994, pp. 118-120. 

http://www.dbnl.org/tekst/mand001schi01_01/mand001schi01_01_0185.php?q
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zekerheid hebben geboden dan wanneer ze zelf de markt op moesten met 

hun waren.14 Een specifieke locatie, bijvoorbeeld een werkplaats van de 

kunsthandelaar, lijkt bij het ‘op de galei werken’ niet bedoeld te zijn. 

‘Atelier’ of ‘werkplaats’  is in het verband met manufactuur niet als een 

concrete plaats op te vatten, maar als “samenwerkingsverband dat 

steunde op een soort arbeidsovereenkomst, maar dat niet noodzakelijk 

een plaatsbepaling of een permanentie inhield”.15 Wel zijn er plekken 

waar schilderijenmanufactuur geconcentreerd was, in het Antwerpen van 

de tijd van Rubens tot tenminste het eind van de zeventiende eeuw bij-

voorbeeld rond de Vrijdagmarkt.16  

 

Juist de manufactuur, waar snel en goedkoop gewerkt moet worden, is 

een type bedrijf waar een vergaande arbeidsverdeling te verwachten valt 

in de trant die Karel van Mander beschrijft bij de Mechelse doekschilders, 

en die aan het einde van dit hoofdstuk aan de orde zal komen. Dat dat 

echter lang niet altijd het geval was, zal onder meer met het kleine for-

maat van een groot deel van dit type goedkope productie te maken heb-

ben. De meest uitvoerige kijk op de werkwijze van kunsthandelaren en 

hoe zij  stelselmatig werkverdeling lieten toepassen bij het uitzetten van 

dozijnwerk biedt de omvangrijke bewaard gebleven administratie van de 

zeventiende-eeuwse kunsthandelaren Forchoudt en Musson uit Antwer-

pen.17 Zeker, beide kunsthandelaren verkochten ook schilderijen, ge-

                                                             
14 Montias 1988, p.245; Bok en Schwartz 1991, p. 193. 
15 Deze stelling van Van Der Stock 1993, p. 52 aangaande de Antwerpse retabelindustrie aan 
het eind van de vijftiende – en  begin van de zestiende eeuw, met zijn complexe organisatie 
en steeds wisselende vormen van werkverdeling, mag ook van toepassing worden geacht op 
schilderijenmanufactuur.  
16 Weyerman dl. I 1729, p. 268, database bronnen, nr. 1433; Balis 1993, pp. 105-107. 
17 Respectievelijk Denucé 1931; en Denucé 1949 en Duverger 1969. 
Denucé 1931, pp. 9-20: De ‘stamvader’ van de Antwerpse Forchoudts, Melchior, liet zich 
ruim dertig jaar nadat hij zich in de stad had gevestigd, in 1632 als ebbenhoutwerker bij het 
Sint Lucasgilde inschrijven, in hetzelfde jaar dat zijn zoon Willem als meesterszoon wordt 
vermeld.  Vanaf 1636 werkte Willem in de winkel van zijn vader. Gespecialiseerd in het 
vervaardigen van kostbare ebbenhouten en pallisander, met schildpad, ivoor en goud 
ingelegde en weelderig beschilderde kabinetten, verhandelde Melchior in elk geval vanaf 
1625 ook schilderijen. Handelswaar die de indruk wekt veelal te hebben bestaan uit 
“geïndustrialiseerde kunst”, bij tientallen in opdracht van de kooplieden vervaardigde 
“plisantien”, “veltdoeken” en “veltbattaliën”. Duizenden op perkament geschilderde 
voorstellingen, van heiligen en andere religieuze onderwerpen maar ook minder stichtelijke 
taferelen uit de oudheid, werden door de Forchoudts uitgevoerd naar Wenen. Daar had zich 
een van de zonen van Willem gevestigd, andere familieleden  stichtten ‘filialen’ in Lissabon 
en Cadiz. Na het overlijden van Willem in 1678 zetten zijn weduwe en zoons het bedrijf 
voort, maar allengs verlegden hun activiteiten zich naar andere zaken dan de kunsthandel. 
Zie ook hoofdstuk II, pp. 68-69 nt. 61. 
Denucé 1949, pp. XII-CVIII en Duverger 1969, pp. 8-49: Van Matthijs Musson (1598-1678) 
vermeld Denucé dat hij als assistent in het atelier van Rubens kopieën schilderde die niet 
van het werk van de meester te onderscheiden waren. Nadat Musson in 1621-1622 in het 
schildersgilde was opgenomen, legde hij zich toe op de kunsthandel. Zelf lijkt hij geen 
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maakt in samenwerking door hooggewaardeerde schilders als Rubens of 

Jan Brueghel d.O. Al werden er van die werken meestal nog wel de nodige 

kopieën ‘afgeschrobd’, in deze gevallen ging het om bestaande schilderij-

en die niet op aangeven van de kunsthandelaar gemaakt waren. 18 Derge-

lijke werken noteren hoge bedragen in de boeken van deze kooplieden, 

maar in aantallen afgezet tegen het totale volume aan schilderijen dat 

door de handen van Forchoudt en Musson ging, stelde het weinig voor.   

 Het leeuwendeel van de schilderijen dat de Forchoudts en Mus-

son verhandelden, bestond uit makkelijk verkoopbare verbruikskunst, 

decoratief en op niet al te groot formaat.  Daaronder zijn tientallen tot 

honderden co-producties aan te treffen:  

 

6 stuckens lantschappen van twee varris lanck ende 2/3 

van eenen varris hooch, gemeyne lyst, kosten van 

lantschappen samen ... g. 49.stofferen elck stuck 2 g. ... 

g. 12;  

 

of  

 

6 Schildery lantschappen van Peeter de Wit, gestoffert 

van Willemsen ende van van Eeck, kosten 14 gul 5 stuy.19  

 

 Wat zonder meer duidelijk wordt uit de administratie van For-

choudt en Musson, is dat het de kunsthandelaar was die de onderlinge 

contacten en werkverdeling regelde.  Dat komt nog het best naar voren 

wanneer er een langere periode verstreek voordat het werk van de ene 

schilder voltooid werd door de andere; of wanneer een schilderij of een 

partij schilderijen niet aan de gewenste standaard voldeed.  Een serie 

bloemguirlandes, door Musson in 1652 besteld bij Snellinck, liet hij pas 

drie jaar later door De Baeillieur stofferen.20 Willemsen, waarschijnlijk 

Abraham Willemsen, een schilder waarop zowel Forchoudt als Musson 

regelmatig een beroep deden voor stoffages, werd ook ingezet om stukken 

                                                                                                                                         
schilderijen te hebben vervaardigd, via een netwerk aan contacten, familie en collega-
schilders, verkocht hij schilderijen en andere kunstvoorwerpen, meubels, glas- en 
kristalwerk over heel Europa. Voor belangrijke verzamelaars als aartshertog Leopold Wil-
helm in Wenen zocht hij naar topstukken van gerenommeerde meesters, maar Musson 
exporteerde ook grote aantallen anonieme schilderijen naar bijvoorbeeld Spanje. 
18 Forchoudt, zie database bronnen, bijvoorbeeld nrs.  164, 165, 214, 219, 225, 231, 235, 237, 
241, 243, 244, 246, 247, 249, 251, 252, 254-256, 260, 262, 266, 268, 269, 274, 276, 278, 
280, 296, 308, 440; en Musson, zie database bronnen, bijvoorbeeld nrs. 1142-1144, 1269, 
1283, 1298, 1299 en 1337. 
19 Database bronnen, respectievelijk nrs. 191 en 1320. 
20 Database bronnen, nr. 1275. 
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bij te werken.21 In 1699 schrijft Marcus Forchoudt uit Wenen aan zijn 

broer in Antwerpen dat de vier langwerpige schilderijtjes van Brueghel en 

Momper te “rouw” zijn om als kabinetstukken te kunnen dienen, en hij 

zal ze daarom door ene Veijstenberger, misschien een plaatselijke, Oos-

tenrijkse schilder, laten bijwerken.22 Hoewel in elk geval Musson er een 

eigen werkplaats op nahield, er is sprake van een knecht, deden de schil-

ders die voor hem werkten dat in hun eigen atelier: betalingen gaan her-

haaldelijk vergezeld van het adres van de betreffende schilder.23  

 In de administratie van de firma's Musson en Forchoudt worden 

de landschappen, bloemenkransen en wat dies meer zij van schilderijen 

apart van de stoffage vermeld, soms met de bijbehorende namen, soms 

zonder. Zeker is een werkverdeling in dat laatste geval niet, maar het valt 

wel te vermoeden. Onder toeziend oog van de kunsthandelaar kwamen zo 

tientallen, zo niet honderden co-producties tot stand.24 De ‘passe-partout 

thematiek’ van die schilderijen bestond in meerderheid uit landschappen 

met profane of religieuze stoffage. Hoe uitwisselbaar die voorstellingen 

waren blijkt uit de boekhouding, zowel die van de Forchoudts als van 

Musson. Want soms ontbreekt zelfs de meest summiere onderwerpsaan-

duiding, en wordt alleen de maat van de drager aangegeven:  “6 quaert” 

of “klayn doeken vaen eenen halven voet grot ende twee voeten wel van 

dry voeten”.25  

 Duur zijn de stukken beslist niet. Een zestal doeken met land-

schappen geschilderd door een zekere Van de Put,  en gestoffeerd door 

Abraham Willemsen kostten Musson nog geen 15 gulden per stuk, terwijl 

de bloemkransen van een schilder die met zijn bijnaam ‘dikke’ Philips 

wordt aangeduid, en gestoffeerd door een schilder die afwisselend met 

Van Neck of Van Eck wordt aangeduid, op minder dan vier gulden per 

stuk uitkomen.26 Musson betaalde bij elkaar 14 gulden voor een Verzoe-

king van Antonius, met een landschap van Hendrick de Pooter, en gestof-

feerd door Mussons zwager Cornelis de Bailleur, en voor vierentwintig 

                                                             
21 Database bronnen, nr. 791, zie ook nr. 134. 
22 Database bronnen, nr. 262. 
23 Denucé 1949, p. 121. 
24 Alleen die vermeldingen uit de database met bronnen waar 'stoffage' of een variant 
daarvan expliciet vermeld wordt, voor Forchoudt: database bronnen, nrs. 178, 191, 215, 232, 
248, 272, 282, 290-292, 294, 297, 299, 301, 303-306, 309 en 311; voor Musson: database 
bronnen, nrs. 69, 71-72, 81, 84, 130, 133, 136, 162, 172-177, 181, 184-185, 197, 1261, 1266, 
1272, 1275-1276, 1280-1282, 1285, 1287, 1290-1296, 1300, 1302, 1306-1311, 1313-1322, 
1324-1325, 1330-1331 en 1333-1336. 
25 Bijvoorbeeld database bronnen, nrs. 208 en 1335. 
26 Database bronnen, respectievelijk nrs. 1261, 172 en 178. Duverger 1969, pp. 50-51 en 56 
meent dat Dikke Philips de schilder Filips de Marlier zou kunnen zijn, Van de Put is 
Mattheus van de Put. Van Eck of Van Neck waar zowel de Forchoudts als Musson 
herhaaldelijk werk aan uitbesteedden, is mogelijk Jan van Hecke I, zie R.K.D. online data-
base: artists (27 mei 2011).  
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landschappen door een zekere De Bruyn twee gulden en twee stuivers het 

stuk, twaalf daarvan met stoffage van Abraham Willemsen voor 20 stui-

vers, terwijl die van de schilder met de uitheems aandoende naam Angilo 

voor de andere helft nog twee stuivers voordeliger uitpakte.27 Schilder-

werk voor ‘cantoren’ (kunstkastjes of -kasten) was nog goedkoper: Van de 

Laene, misschien Christiaan van der Lamen?, kreeg 5 gulden en 10 stui-

vers voor de landschappen, en De Leen 5 gulden voor het stofferen van 

één zo’n kast.28  

 Derderangs, zo zijn de meeste van de schilders waar de For-

choudts en Musson vaak mee werkten te typeren. Hun namen zijn nauwe-

lijks of niet meer bekend. Over de figuurschilder en kunsthandelaar Balt-

hasar van de Cortbemde zijn nog wel enkele gegevens voorhanden en 

misschien is de Wielenhout of Willenhout een verhaspeling van de naam 

van de marineschilder Hendrik van Minderhout, die in de bronnen vaker 

als stoffageschilder voorkomt, en van wie een enkele stoffage is terug te 

vinden.29 Maar Reynders of Peter Thomas zijn namen die nauwelijks 

thuis te brengen zijn.30 Van de schilders die zowel als landschap- als stof-

fageschilder werden ingezet zijn de namen van Lucas Smout I en Alexan-

der Casteels nog terug te vinden, maar Gaspar de Wit?31 Afgezet tegen de 

hoeveelheid schilderijen die gemaakt moet zijn, is het aantal co-

producties dat is overgeleverd en die toegeschreven worden aan één of 

meer schilders die door de firma Forchoudt en Musson van werk werden 

voorzien zeer gering. Van de namen uit de boekhouding die niet al te zeer 

verbasterd zijn om te identificeren, zijn er meestal niet meer dan enkele 

samenwerkingen overgeleverd. Zelfs aan één van de meest ingezette 

schilders bij zowel Forchoudt als Musson, Van Eck of Van Neck en mis-

schien ook nog de Van Eyck uit de boeken van Forchoudt, is, wanneer hij 

daadwerkelijk met Jan van den Hecke I te identificeren is, maar één stof-

fage toegeschreven, die van een kerkinterieur gemonogrammeerd door 

Pieter Neeffs II.32 Alleen van sommige landschapschilders zoals Lucas 

                                                             
27 Database bronnen, nrs. 1267 en 1290; bij Duverger 1969, pp. 52-56 zijn wat biografische 
gegevens ontleend aan de Antwerpse archieven vermeld, maar de auteur geeft aan dat er 
geen onderscheid te maken valt tussen de verschillende 'De Bruyns' en 'Willemsens' of 
'Willems'.  
28 Database bronnen, nr. 1277, zie ook nrs. 1272 en 1278. 
29 Respectievelijk database bronnen, nrs. 70, 1152, 1270, 1280 en 1332; en Duverger 1969, 
p. 56 (Cortbemde); en database bronnen, nrs. 1274, 1302 en 1308 (Willenhout); andere 
bronnen, nrs. 94, 97 en 1016-1017; en database schilderijen, nr. 183. 
30 Database bronnen, nr. 1302 en Duverger 1969, pp. 50 en 56. 
31 Database bronnen, nrs. 1288-1289, 1302, 1304, 1306-1307 (Smout), 203, 208, 215 
(Casteels), 1300, 1328 en 1332 (De Wit); Duverger 1969, pp. 51-52 en 56. Ik ken één 
schilderij waarvan de stoffage aan een Petrus, niet Alexander, Casteels wordt toegeschreven, 
zie database schilderijen, nr. 1286. 
32 Database schilderijen, nr. 1279. 
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van Uden, Jacques d’Arthois en Adriaen Fransz. Boudewijns, waarvan de 

eerste frequent, de andere twee een enkele keer in de administratie van de 

firma Forchoudt voorkomen, is meer overgeleverd: enkele tientallen 

landschappen waarvan de stoffage aan een andere hand wordt toege-

schreven.33  

 Dat zijn vooralsnog uitzonderingen. Dat er van de grote hoeveel-

heid co-producties die gemaakt moeten zijn relatief weinig bewaard is 

gebleven hoeft geen verbazing te wekken. De kans dat dozijnwerk de eeu-

wen overleeft is vele malen kleiner dan dat schilderijen van hoge kwaliteit 

dat doen. Dat ligt niet alleen aan de veel betere grondstoffen waarvan je 

mag veronderstellen dat ze voor die tweede categorie werden gebruikt. De 

geringe waarde en het verbruikskarakter van het werk verklaart waarom 

het nauwelijks de moeite werd geacht om ze zorgvuldig te bewaren. En 

last but not least zou het wel eens zo kunnen zijn dat de indruk dat er zo 

weinig van dit soort derderangs schilderijen bewaard zijn veel sterker is 

omdat de interesse ervoor zoveel geringer is dan voor de belangrijke 

schilderijen.34 

 

Traceren van schilderijen waarvan gedocumenteerd is dat ze in manufac-

tuur, én door meer handen gemaakt werden valt dan ook niet mee. De 

opvallende, en opvallend uitvoerige beschrijving die Karel van Mander 

geeft in de biografie van zijn leermeester Pieter Vlerick  die al in hoofd-

stuk I werd genoemd, biedt de beste gelegenheid. Al lijkt dat op het eerste 

gezicht een anachronisme, in hetgeen Van Mander beschrijft laten zich de 

kenmerken van een hedendaagse lopende band-productie herkennen. In 

de werkwijze van de zogenaamde doek- of waterverfschilders die in de 

zestiende eeuw in Mechelen actief waren, voerden verschillende mede-

werkers een duidelijk afgebakend onderdeel van één en hetzelfde product 

uit. In economisch jargon heet het dan dat het werkproces gestandaardi-

seerd is, oftewel: de inhoud van het werk dat iedere medewerker op zijn 

beurt dient uit te voeren is gespecificeerd, of geprogrammeerd.35 Zoals 

hiervoor gezegd, van de producten van de Mechelse doekschilders moeten 

er ooit enorm veel van in de omloop zijn geweest. De kroniekschrijver 

                                                             
33 Database schilderijen, respectievelijk Van Uden nrs. 169, 193, 202, 477, 546, 856, 1043, 
1069, 1076, 1131, 1160-1161,1293-1299; d’Arthois nrs. 49, 66, 548, 577, 1268-1274, 1281; en 
Boudewijns nrs. 140-141, 150-151, 555-558, 561-565, 575-576, 999, 1283-1285 en 1287-1292. 
34 Zie ook: Van der Stighelen 1989, p. 314; Bok en Schwartz 1991, p. 193.   
Uit de grote aantallen onvoltooide schilderijen, bijvoorbeeld portretten en religieuze scènes 
bestemd voor de vrije markt in Italiaanse kunstenaarsinventarissen uit de zestiende – en 
zeventiende eeuw concludeert Bauer 1987, pp. 93-107 dat veel van de schilderijen die nu in 
de literatuur aangevoerd worden als olieverfschetsen in feite onvoltooide seriewerken zijn, 
afgebroken in een eerste stadium van doodverf.  
35 Mintzberg 1997 (1983) pp. 1-7; m.n. 6. 
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Marcus van Vaernewijck vermeldt dan ook dat er rond 1560 zo’n hon-

derdvijftig meesters in het Mechelse schildersgilde waren ingeschreven, 

en voegt daar aan toe dat er evenveel gezellen rondliepen.36 Van Mander 

herhaalt dat aantal, volgens hem waren er in Mechelen wel 150 schil-

ders’winkels’. Gezien de context van zijn opmerking lijkt hij dat getal uit-

sluitend te betrekken op doekschilders.37 Het aantal van 150 meesters met 

een eigen werkplaats komt uit de bewaard gebleven gilde-archieven van 

Mechelen naar voren als niet ver bezijden de waarheid, al waren die hon-

derdvijftig niet alleen meester-schilders – een onderscheid tussen diege-

nen die met water- en olieverf werkten werd niet gemaakt – maar ook 

beeldsnijders.38  

 In inventarissen van kooplieden zoals dat van de Antwerpse han-

delaar Pauwels van der Borcht, opgemaakt op 14 februari 1600, staan 

dergelijke waterverfdoeken, waarbij overigens geen plaats van herkomst 

vermeld wordt, doorgaans voor een geringe waarde te boek.39 De kisten 

met goedkope stukken die Jan Brueghel I en II samen met de handelaar 

Goetkint naar Spanje en van daar uit naar de Nieuwe Wereld verscheep-

ten, bevatten ook veelal rollen waterverfdoeken.40 

  Wat verspreide bronnen geven aanwijzingen hoe Mechelse 

kunsthandelaren schilderwerk verdeelden, al is er niet veel bekend aan-

gaande de relatie tussen deze handelaren en eventuele productie van wa-

terverfdoeken. De schilder en kunsthandelaar Claudio Dorizi, rond het 

midden van de zestiende eeuw actief, lijkt een prominente plaats te heb-

                                                             
36 Van Vaernewijck 1568 dl. 1 p. 186 via 
http://www.dbnl.org/tekst/vaer003vand01_01/vaer003vand01_01_0033.php  (15 januari 
2014): ‘Een beeltsnijder van Mechelen (die daer vele zijn ende ooc schilders; want men 
maect daer veel Jhesusen schoone ghestoffert, die in vele landen vercocht werden; want 
men zecht dat daer wel zijn hondert en L [hoofdletter L voor 50, DT] schilders, die wijnckel 
stellen, ende zoo veel cnapen)’[…].  
37 Van Mander 1604, 260r via 
http://www.dbnl.org/tekst/mand001schi01_01/mand001schi01_01_0243.php?q=  (14 
januari 2014):’ Ghelijck als voorhenen verhaelt is, dat Pieter Vlerick ter uytnementheyt in 
onse Const is opghesteghen, in een Stadt daer veel slechte Doeck-schilders hun wesen 
hadden: Soo is insghelijcx onder sulcken geselschap oock te Mecchelen, daer meer als 150. 
sulcke Winckelen waren,[…]. 
38 Monballieu 1971, pp. 71-82. Overigens werden er niet uitsluitend goedkoop dozijnwerk in 
waterverf uitgevoerd, er zijn Tüchlein bewaard die worden toegeschreven aan Dirck Bouts, 
Pieter Brueghel d.O., Albrecht Dürer, Hugo van der Goes, Quinten Massys, Jacob Cornelisz. 
van Oostsanen en Lucas van Leyden. Dat de techniek "very rare, a small diversion" zou 
zijn, zoals Bomford, Roy en Smith 1986, p. 43 stellen is inmiddels achterhaald. 
39 Duverger 1984, dl. 1 1984, pp. 3-5. 
40 Denucé 1934, pp. 8-10; zie bijvoorbeeld p. 68. 
"2 rollen waterverf doecken van Mauris Moreels 31 doecken, te weeten 22 Hermyten a g. 
2.4 ende 9 Jachten a g. 2.3 tsaemen - L 11.5.10" [...] "1 rolle ditto [waterverfdoeken] van 
Jan de Helt 11 doecken, te weeten 6 Heremyten, 3 Evangeli ende twee Plaisantien a g. 2 het 
stuck compt - L 3.13.4"; en p. 80 "Sal oock senden partye waterverf doecken, soo Santen, 
Plaisantien en de Jachten [...]". 

http://www.dbnl.org/tekst/mand001schi01_01/mand001schi01_01_0243.php?q
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ben ingenomen in het Mechelse schildersmilieu. In een proces gevoerd 

tussen 1608 en 1611 wordt gerefereerd aan Dorizi’s schilderswinkel ‘wae-

rby de principaelste meesters hebben gewerckt als den ouden vermaer-

den Breugel’.41 Uit de processtukken komt naar voren dat Dorizi in 1550 

de opdracht had aangenomen voor een altaarstuk voor het gilde van de 

handschoenenmakers, het eigenlijke schilderswerk had hij vervolgens 

uitbesteed. Een deel van het werk was door Pieter Brueghel uitgevoerd bij 

Dorizi “tsynen huys” en de binnenzijde was geschilderd door Pieter Bal-

tens “op den selven winckel”.42 Hoezeer kunsthandelaren de schilderijen-

productie domineerden, blijkt uit de zaak die het Mechelse Lucasgilde in 

1562 aan het stadsbestuur voorlegde. De schilders beklaagden zich dat de 

handel bekwame gezellen wegkocht, om ze een eigen werkplaats te laten 

opzetten.43 De handelaar zal het gildegeld voor zo'n nieuw geïnstalleerde 

meester niet hebben voorgeschoten uit altruïstische motieven, de schilder 

zal vervolgens beslist in het belang van de handelaar zijn gaan werken. 

Krap honderd jaar later was er nog niet veel veranderd, wanneer we de 

twaalf schildersgezellen, "dousijnwercker[s]", die in 1646 een rechtszaak 

tegen de macht van de schilderijenkooplui werd aangespannen mogen 

geloven.44 

 Om terug te keren naar Van Manders relaas over zijn leermeester 

Pieter Vlerick: op twaalf of veertienjarige leeftijd raakte Vlerick nadat hij 

bij zíjn leermeester was weggelopen verzeild in Mechelen. Daar werd de 

jongen door een Mechelse waterverfschilder in dienst genomen. In diens 

atelier werd gewerkt volgens wat je een lopende band-principe zou kun-

nen noemen. Verschillende medewerkers voerden ieder achtereenvolgens 

een eigen onderdeel uit van het onder handen zijnde schilderij: gezichten, 

kleren, landschappen, enz. Als jongste bediende mocht Pieter in de werk-

plaats van zijn nieuwe meester de compartimenten bestemd voor de op-

schriften op de doeken schilderen:  

 

"Dus is den armen jonghen [= Pieter Vlerick] / die noch 

maer ontrent twaelf oft veerthien Jaer oudt en was / 

eyndlingh gecomen by Mecchel / en was Sondagh oft 

                                                             
41 Monballieu 1964, pp. 92-100. 
42Hoewel Dorizi een schilder en kunsthandelaar van enig belang moet zijn geweest, zijn er 
geen verdere gegevens over hem te vinden. In de R.K.D. online databases, artists 
http://www.rkd.nl/nl/explore/artists/record?filters[periode]=1543||1636&query=dor%3F
%3F%3F&facets[periode][start]=1543&facets[periode][end]=1637&facets[periode][gap]=14
&start=9 (15 januari 2014)wordt een Fransman Charles Dorigny (Dorgny, Dorny) vermeld, 
die tussen 1533 en 1548 aan de zijde van Primaticcio in het Louvre en Fontainebleau werkte, 
die in 1551 in Parijs overleden zou zijn. Mogelijk gaat het om een familielid. 
43 Peeters m.m.v. Martens 2007, p. 44. 
44 Peeters 2007, pp. xvi en xxiv. 

http://www.rkd.nl/nl/explore/artists/record?filters%5bperiode%5d=1543||1636&query=dor%3F%3F%3F&facets%5bperiode%5d%5bstart%5d=1543&facets%5bperiode%5d%5bend%5d=1637&facets%5bperiode%5d%5bgap%5d=14&start=9
http://www.rkd.nl/nl/explore/artists/record?filters%5bperiode%5d=1543||1636&query=dor%3F%3F%3F&facets%5bperiode%5d%5bstart%5d=1543&facets%5bperiode%5d%5bend%5d=1637&facets%5bperiode%5d%5bgap%5d=14&start=9
http://www.rkd.nl/nl/explore/artists/record?filters%5bperiode%5d=1543||1636&query=dor%3F%3F%3F&facets%5bperiode%5d%5bstart%5d=1543&facets%5bperiode%5d%5bend%5d=1637&facets%5bperiode%5d%5bgap%5d=14&start=9
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heyligh dagh / dat t'volck buyten der Stadt quam 

wandelen / daer sat Pieter op den wegh en rustede: en 

ghelijck de Jeught uyt vrienden en kennis wesende / en 

geen heencomen wetende licht bedroeft is / sat vast en 

weende / des eenighe voorbyganghers vraeghden 

waerom hy weende / en of hy geen ambacht kon / en 

derghelijcke. Pieter seyde / hy was een Schilder: en ge-

lijck te Mecchel altijt oock veel Water-verwers zijn / 

werdt van eenighe van desen mede ghenomen. Sy 

hadden daer een maniere dat hun doecken door ver-

scheyden handen mosten / d'een maeckte tronien / en 

handen / d'ander de cleeren / oft Landtschap / so werdt 

Pieter ghestelt te maken compartimenten / daer dan 

schrift in quam / waer in / en in ander hy hem soo wel 

droegh / dat ander Schilders Pieter sochten van den 

Meester t'ontrecken / en begonden om Pieter te kijven / 

en twist te hebben."45 

 

Helaas zijn er geen schilderijen overgeleverd, die direct met deze passage 

in verband te brengen zijn, en waaraan de werkwijze valt na te gaan.  Tot 

nog toe kon geen enkel werk aan Pieter Vlerick worden toegeschreven.46 

De naam van Vlericks Mechelse leermeester wordt door Van Mander in 

deze passage niet gegeven. Om toch een verband te kunnen leggen tussen 

het uiterlijk van de stukken en de manier van werken die Van Mander 

beschrijft, zijn op z'n minst een paar aan elkaar verwante doekschilderin-

gen nodig, waarvan het aannemelijk is dat ze op vergelijkbare wijze zijn 

gemaakt.  

 Het vergt enige moeite om een alternatief  te vinden. Er zijn maar 

weinig Tüchlein, met waterverf beschilderde doeken die aanvankelijk als 

een betaalbare vervanging voor de veel duurdere wandtapijten gemaakt 

werden, bewaard gebleven.47 Ook zonder arbeidsverdeling moet water-

verfschilderen op doek een goedkope productietechniek zijn geweest. De 

grondstoffen zijn minder en goedkoper, en de verwerking – minder lagen 

en kortere droogtijden - ervan gaat sneller. Bij de techniek die de water-

                                                             
45 Miedema dl. I 1994, fol. 249r-253v (de geciteerde passage fol. 250r) pp. 254-273; en dl. 
IV 1997, pp. 111-112. 
46 De voorzichtige toeschrijving van een groep tekeningen uit het Stedelijk Prentenkabinet  
Antwerpen aan Pieter Vlerick door Meijer, in: Dacos e.a. 1995, pp. 392-395 wordt door de 
auteur in dezelfde tekst al snel verworpen ten gunste van Lucas de Heere. 
47 Van de 60 overgeleverde waterverfdoeken die Vandenbroeck 1982 inventariseert, kunnen 
er tien mogelijk in de zestiende eeuw gedateerd worden: p. 31 nr. 1; p. 32 nr. 2; p. 34 nr. 6; p. 
35 nrs. 8-9; p. 38 nrs. 14-15; pp. 38-39 nrs. 17-18; en p. 40 nr. 20. 
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verfschilders van Mechelen beoefenden werd met waterverf op een 

meestal fijnmazig doek, eventueel geprepareerd met een lijmlaag, ge-

schilderd. Daarna werd de voorstelling op het doek geschetst of gecal-

queerd en vervolgens met waterverf geschilderd, waarbij het bindmiddel 

werd aangelengd met ei, olie of lijm. In een vochtig klimaat maken die 

materialen tüchlein op zichzelf al een zeer vergankelijk type schilderij.48 

 Hoewel Van Mander eerder, in het leven van Frans Minnebroer, 

en meer oude schilders van Mechelen een tiental schilders opsomt, iden-

tificeert hij ook daar Vlericks meester jammer genoeg niet.49 Bij drie van 

deze Mechelse schilders vermeldt Van Mander specifiek dat zij zich op de 

techniek van het waterverfschilderen toelegden. Van de door hem ge-

noemde Gregorius Beerincx (I), Cornelis Ingelrams en Frans Verbeeck 

worden tegenwoordig alleen aan de naam van die laatste een aantal nog 

bestaande doekschilderingen verbonden. Deze werken worden tussen 

1540 en 1580 gedateerd, terwijl Vlericks werkzaamheden in Mechelen 

tussen 1550 en 1555 moeten hebben plaatsgevonden. 50  Aan Frans - of 

beter nog: de groep Verbeeck - zijn drieëntwintig schilderijen, waaronder 

tenminste zestien tüchlein, en zestien tekeningen toegeschreven. Dat 

‘oeuvre’ biedt de enige mogelijkheid de eigenschappen van de door Van 

Mander beschreven lopende band-productie te toetsen aan schilderijen.51 

                                                             
48 Eventueel, om de overtollige vloeistof op te nemen werd het doek tijdens het schilderen 
van een wollen ondergrond voorzien. Bosshard 1982, pp. 31-42 en Wolfthal 1989,  pp.  23-
29 wijzen op de vergankelijkheid van Tüchlein. Roy 1988, p. 36 voegt daar aan toe dat de 
weinige doeken die bewaard werden, vaak sterk beschadigd of zelfs vrijwel geruïneerd zijn 
omdat de van origine matte verflaag veel later bedekt werd met een glimmende vernis.  
49 Miedema dl. I 1994, fol. 228r-228v pp. 170-173. 
50 Raupp 1986, p. 268. 
51 Uit archivalia blijkt dat gedurende de zestiende - en vroege zeventiende eeuw 
verscheidene schilders met de familienaam Verbeeck in Mechelen actief waren. Op basis van 
de archiefbescheiden zijn de verschillende persoonlijkheden niet scherp van elkaar te 
scheiden. De voornamen Frans, Jan en Hans komen bij meerdere schilders voor, en het is 
goed mogelijk dat meerdere leden van de familie binnen één atelier werkten. Daarnaast 
lieten verschillende van deze Verbeecks leerlingen en ateliermedewerkers registreren.  
Of er meerdere meesters onder de naam Frans Verbeeck vlak na of zelfs gelijktijdig werk-
zaam waren, is niet meer vast te stellen. In elk geval komen twee van de Fransen voor identi-
ficatie met de Frans Verbeeck die Van Mander noemt in aanmerking: één schilder die in 
1531 de meestertitel verwief en één in 1553. Miedema dl. III 1996, pp. 178-179 acht de Frans 
Verbeeck die in 1531 meester werd en in 1570 overleed de meest waarschijnlijke kandidaat. 
Voor een overzicht van de gegevens die af te leiden zijn uit het archiefmateriaal, zie Van 
Bastelaer en Hulin de Loo 1907, pp. 384-387; Faggin 1969, pp. 53-65 en Renger in 
Anzelewsky e.a 1975, pp. 174-176; en Vandenbroeck 1981, pp. 31-60. Bij die laatste is ook 
een overzicht te vinden van de op dat moment aan de groep Verbeeck toegeschreven 
schilderijen en tekeningen. In aanvulling op de zeventien schilderijen bij Vandenbroeck, zijn 
er in de database van het R.K.D. Den Haag, online database images (13 november 2013), 
nrs. 41558, 51807, 74691, 53123, 68514 en 229077 nog een zes stukken aan Frans Verbeeck 
toegeschreven.  Bij de afbeelding in Koldeweij, Vandenbroeck en Vermet 2001, p. 131 afb. 
105 verschillen alleen de aangegeven maten van het doek met die van Vandenbroecks 1981 
nr. 11, pp. 52-53 fig. 13, dus één van de twee zal op een vergissing berusten.  
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Daarmee is niet gezegd dat de leermeester van Pieter Vlerick en Frans 

Verbeeck één en dezelfde zijn, enkel dat hun werkwijze dat waarschijnlijk 

tot op grote hoogte wel was. Alleen al de wijze van opleiden van schilders 

in deze periode, via directe overdracht in de werkplaats, zal ervoor heb-

ben gezorgd dat binnen een beperkte periode en regio de werkwijzen van 

verschillende meesters grote overeenkomsten vertoonden.52 Uitgaande 

van het idee dat die van de Mechelse waterverfschilders rond het midden 

van de zestiende eeuw sterk op elkaar leken, is het de moeite waard om te 

proberen eventuele kenmerken van een lopende band-productie terug te 

vinden in deze groep schilderijen. Mogelijk zijn sporen van de 'lopende 

band' waar Pieter Vlerick aan werkte afleesbaar aan de voltooide schil-

derijen. 

 

De schilderijen en tekeningen toegeschreven aan de groep Verbeeck wor-

den voornamelijk bijeengehouden door de overeenkomsten in themakeu-

ze en bijbehorende motieven. Kern van de verzameling vormen twee i 

verbeec - Jan Verbeeck - gesigneerde en respectievelijk 1548 en 1560 

gedateerde pentekeningen, uitgevoerd in een stijl die voornamelijk opvalt 

door de krassende arceringen: De Smidse en een Groteske dans (afb. 4).53  

Onafhankelijk van deze tekeningen werden op basis van Van Manders 

opmerking over Frans Verbeeck "van hem ist dat men siet die drollige 

Boeren bruyloften / en derghelijcke bootsen" - overigens een bepaald niet 

zo heel nauwkeurige omschrijving dat er niet ook een heleboel andere 

schilderijen onder begrepen kunnen worden -  een vijftal waterverfdoe-

ken met  Boerenbruiloft aan hem toegeschreven (afb. 5-7). 54  Overeen-

komsten tussen het nerveuze karakter van de gesigneerde tekeningen en 

de stijl van deze Boerenbruiloften laten zich niet vaststellen. Wel duide-

lijk vergelijkbaar zijn de figuurtypen en de keuze van motieven, en die 

vormen het uitgangspunt voor alle verdere toeschrijvingen aan de groep 

Verbeeck. Verschillen van kwaliteit en uitvoering tussen de werken on-

derling maken het aannemelijk dat meer dan één schilder verantwoorde-

lijk voor de groep moet zijn geweest. Zonder verdere aanknopingspunten 

lijkt het onmogelijk om deze werken aan individuele schilders die onder 

de groep begrepen worden toe te delen. Waarschijnlijk zijn de schilderijen 

afkomstig uit een familiewerkplaats of van een aantal werkplaatsen waar-

van de leden in nauw contact met elkaar stonden, en eventueel wisselende 

samenwerkingsverbanden aangingen. 55 

                                                             
52 Zie hoofdstuk II, pp. 57-58. 
53 Vandenbroeck 1981, p. 37 nrs. 7 en 9. 
54 Vandenbroeck 1981, pp. 41-44, nrs. 1-3; p. 51 nrs. 8-10 
55 Vandenbroeck 1981, pp. 31-60. 
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 Om na te gaan of de schilderijen die aan de groep Verbeeck wor-

den toegeschreven gemaakt kunnen zijn volgens de werkwijze die Van 

Mander voor de Mechelse doekschilders beschrijft, zijn er twee vragen die 

in beschouwing genomen moeten worden. In de eerste plaats: zijn er bin-

nen de schilderijen meerdere handen te onderscheiden? Ten tweede is er 

de vraag of er gebruik is gemaakt van standaardelementen bij het samen-

stellen van het product, zoals bij een lopende band-productie te verwach-

ten is. In de Madonna-series van Gerard David of Jan van Scorel vormen 

de compositie, of onderdelen daarvan, de standaardelementen en die 

blijken in de ‘afgeleide’ schilderijen in de ondertekening herhaaldelijk 

met mechanische middelen als een pons of een doorgegriffelde tekening 

te zijn overgebracht.  Mogelijk zijn er in de schilderijen, toegeschreven 

aan de groep Verbeeck, eveneens bij herhaling dezelfde motieven, figuren 

of andere 'decorstukken' gebruikt?  

 Van de zeventien schilderijen die aan de groep Verbeeck worden 

toegeschreven zijn er maar twee die compartimenten bevatten "daer dan 

schrift in quam", zoals Vlerick zijn aandeel aan de productie van zijn on-

bekende meester aan Van Mander omschreef. Deze bevinden zich, samen 

met nog een derde waterverfdoek in het Germanisches Nationalmuseum 

in Neurenberg (afb. 5 en 6 met tekstcompartimenten, afb. 7).56 Hoewel de 

schilderijen, een Schertstoernooi en twee Boerenbruiloften, vrijwel het-

zelfde formaat hebben van ca. 110 x 150 cm., zullen ze niet alle drie tot 

dezelfde serie hebben behoord. Zowel het ontbreken van een opschrift op 

het derde schilderij als de verdubbeling van thema maken dat duidelijk.  

 Als uitgangspunt om de werkwijze van Pieter Vlerick en zijn col-

lega’s te beproeven biedt dit kleine groepje de beste gelegenheid.57 De 

                                                             
56 Löcher en Gries 1997,  pp. 587-591. Dat tekstvakken maar ook geschilderde omlijstingen 
gebruikelijk waren blijkt uit de inventarisatie van bewaard gebleven waterverfdoeken 
uitgevoerd door Vandenbroeck 1982, pp. 36-49. Tien van de zestig doeken zijn van een 
tekst, en/of een geschilderde omlijsting voorzien: nr. 14, pp. 36-38; nr. 18, p. 39; nrs. 20-21, 
p. 40; nrs. 33-34, p. 46; nrs. 37-39, p. 47; en nr. 42, pp. 48-49. In de passage uit Van 
Manders Schilderboeck is evident dat met compartiment een tekstvak bedoeld wordt, maar 
het kan ook gebruikt worden om de lijst van een schilderij aan te duiden, zie Vandenbroeck 
1982. 
57 Germanisches Nationalmuseum, inventarisnummers GM 585-587. De opschriften op GM 
586 en GM 587 luiden respectievelijk: "Deze mommerije is willecomme op dese feeste / 
Daer so menighen vuylen verrompelden boer is / De bruys is een leelikcke vuyl lossche 
beeste / ...den (bruyghom eenen grooten fraeyen boer is.)" en "[onleesbaar] / den blauwen 
lippen wort daer ghesteken om verre / van bouwen zuermuyl die sonder sneu(v)en / hem 
recht gheraeckt heeft net op sijn sterre / die voort ghedrooghen wort van lijske(n) quraey 
kerre." — "Compt alle snottlue (snottolven) van buyten en binne(n) / helpt doch dees feeste 
van ons bruyt vercieren / die meest bullens af steeckt sal thoochste winnen / d(i)us hebt v 
(u) cloeckelijck vrempt van man (ieren) / en schaempt u niet leelyck te... [onleesbaar]". 
In 1997 kreeg ik de gelegenheid om de drie doeken uitvoerig te bestuderen in het depot van 
het Germanisches Nationalmuseum, waarvoor ik C. Gries, de toenmalige assistent-
conservator van het museum, zeer erkentelijk ben. Daarbij heb ik inzage gekregen in een 
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staat waarin de schilderijen verkeren bemoeilijkt het onderscheiden van 

handen en het onderzoek naar de gevolgde werkwijze echter aanzienlijk. 

De doeken met de tekstcompartimenten zijn in het verleden van een ver-

nis voorzien. Weliswaar lijkt die vernis de oorspronkelijke verflaag beter 

te hebben geconserveerd dan bij het derde schilderij, het heeft de doeken 

zo donker gemaakt dat alleen met de grootste moeite nog iets van de 

voorstelling te onderscheiden valt, laat staan dat er verschillen in uitvoe-

ring in het schilderwerk te onderscheiden zijn (afb. 5 en 6).58 Een onmis-

kenbare verdeling in partijen zoals Van Mander die opsomt, en waarvoor 

verschillende schilders konden worden ingezet, laat zich in de massa kri-

oelende figuren op deze doeken niet direct onderscheiden maar het is 

zeker mogelijk dat de teksten door een ander dan de figuurschilder aan-

gebracht werden. 59  

 Het derde schilderij, dat is de tweede Boerenbruiloft zonder 

tekstcompartiment, is niet gevernist en nog slechter bewaard dan de an-

dere twee (afb. 7). Het doek dat uit twee aan elkaar gezette stukken be-

staat vertoont veel lacunes, en daar waar de verflaag niet beschadigd is, is 

die vergaand verkleurd. Op sommige plaatsen is de verf zover verdwenen, 

dat een ondertekening in een droog materiaal weer zichtbaar geworden is. 

Oorspronkelijk moet die ondertekening in het derde, compartimentloze 

schilderij aan het oog ontrokken zijn geweest door de zwaar aangezette 

donkere contouren van figuren en voorwerpen. Die contouren zijn niet 

overal meer aanwezig, alleen daar waar het verfoppervlak beter bewaard 

is gebleven (afb. 7 B I: detail man rechtsvoor achter de voedselpotten). 

Daarentegen zijn de forse lijnen waarmee de contouren van figuren en 

voorwerpen in de ondertekening zijn weergegeven, het best te onder-

scheiden daar waar de verf vrijwel geheel is verdwenen, zoals rond de 

boerenbruid in het midden (afb. 7 B II: detail bruid). Geen onderdeel van 

de ondertekening is de sterk van de rest van het zichtbare oppervlak af-

wijkende fijne tekening of schildering die gebruikt is om de trekken in de 

gezichten aan te geven, deze tekening is  namelijk over het beschilderde 

oppervlak aangebracht (afb. 7 B III: detail vrouw ter rechterzijde van de 

bruid).  

 Een verklaring voor dat verschil in uiterlijk tussen deze drie lijn-

typen zou zijn dat één en dezelfde schilder de uitvoering heeft aangepast 

aan de uiteenlopende functies: de ondertekening die als voorbereiding 

                                                                                                                                         
brief met conditierapport d.d. 22 februari 1996, van de restaurator van het museum A. Bartl 
gericht aan R. Hamran.  
58 De oliehoudende vernis is ingedrongen in de waterverf en valt niet meer te 
verwijderen.Wanneer een Tüchlein op deze manier behandeld is, wordt de schildering 
donkerder. Zie hierover ook Bomford, Roy & Smith 1986, p. 45 en Roy 1988, p. 36.  
59 Vandenbroeck 1984, pp. 79-124, m.n. 82 nt. 9. 
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bedoeld is, niet om gezien te worden (afb. 7 B II), de nadrukkelijke con-

touren om de figuren extra aan te zetten (afb. 7 B I) tegenover de lijnen in 

de gezichten die als finishing touch dienen (afb. 7 B III). Maar met Vle-

ricks wederwaardigheden in het achterhoofd, is het even plausibel om aan 

te nemen dat de priegelige lijnen in de gezichten van deze Boerenbruiloft 

(afb. 7 B III) door een andere hand werden aangebracht dan de figuren 

met hun zwaar aangezette contouren (afb. 7 B I), en de schematische on-

dertekening door nog weer een derde hand (afb. 7 B II). Dat betekent dat 

de eerste vraag, die naar één of meer handen in deze stukken, weliswaar 

niet afdoende te beantwoorden is, maar het is heel wel mogelijk dat de 

gezichten door een ‘specialist’ werden gedaan, de lichamen door een an-

der, en de tekstcompartimenten door nog weer ander. 

 Daarnaast zijn er aanwijzingen dat de schilderijen volgens een 

'lopende band-achtig' procedé gemaakt kunnen zijn, dat was de strekking 

van de tweede vraag. Mechanische hulpmiddelen om een compositie of 

motief daaruit onbeperkt te kunnen herhalen zouden op dit punt een 

signaalfunctie hebben, maar sporen van het gebruik van bijvoorbeeld een 

sjabloon of een pons zijn op het ongeverniste Neurenbergse doek niet te 

ontdekken (afb. 7). De schematische, snelle uitvoering van de onderteke-

ning, en voor zover dat nog vast te stellen is, het ontbreken van pentimen-

ti in de verflaag en de effen invulling van de kleurvlakken geven aan dat 

dit doek in elk geval een tamelijk routineuze herhaling van een bestaande 

compositie zijn geweest. En dat geldt naar alle waarschijnlijkheid ook 

voor de andere twee stukken. Standaardproducten, kortom.  

 Bij de Mechelse waterverfschilders werd de voorstelling volgens 

Van Mander opgebroken in afzonderlijke elementen die elk door een an-

der werden uitgevoerd. Dat die verschillende onderdelen eveneens uit een 

vaste voorraad werden geput, vergelijkbaar aan de manier waarop dat bij 

de Madonna-series van David en Van Scorel werd gedaan, zou dan in de 

lijn der verwachting liggen. Het telkens opnieuw hernemen van vaste 

elementen hoort bij de standaardisatie van het productieproces die serie-

productie kenmerkt.60 Een eenvoudige manier om te controleren of dit 

hulpmiddel, de toepassing van standaardelementen, gebruikt is bij het 

samenstellen van de composities die worden toegeschreven aan de groep 

Verbeeck, is om de werken in de gehele groep onderling te vergelijken.  

 Aan de groep Verbeeck worden zestien tekeningen en vierentwin-

tig schilderijen toegeschreven.61 Een aantal daarvan zijn op zich al eviden-

                                                             
60 Mintzberg 1997 (1983) pp. 1-7; m.n. 6. 
61 Van Bastelaer en Hulin de Loo 1907, p. 386 herkennen de kenmerken van de groep 
Verbeeck in het Gevecht tussen Carnaval en Vasten, Amsterdam, Rijksmuseum inv.nr. SK-
A-1673 (zonder toeschrijving); Vandenbroeck 1981, pp. 35-60; R.K.D. online databases, 
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te standaardproducten: ze vertonen met kleine variaties dezelfde voor-

stelling. Onder de schilderijen zijn dat één groep van vier doeken met de 

Verzoeking van de H. Antonius (afb.  9) en een tweede groep van twee 

schilderijen, één mogelijk op doek en de ander met onbekende drager, 

met een andere versie van hetzelfde thema waarvan de huidige verblijf-

plaats onbekend is.62 De overeenkomsten tussen de zeven versies van de 

Boerenbruiloft, waarvan tenminste vier op doek, één op paneel en van de 

andere twee de drager onbekend is, zijn minder groot dan bij de voor-

gaande groepjes, maar nog steeds sterk (afb. 5, 7, 10 en 13).63 Van De 

hekeling van de menselijke dwaasheden, beiden op doek, bestaan twee 

versies, net als van een Heksensabbath, beiden op paneel.64 Eén tekening, 

die van een Tandarts bestaat eveneens in twee versies.65 

 In dit beperkte, maar kennelijk populaire repertoire laten zich 

bovendien enkele standaardmotieven herkennen, die in andere voorstel-

lingen opnieuw gebruikt worden.66 Het meest opvallende zich herhalende 

motief is die van het figuurgroepje dat in een niet gesigneerde tekening 

van de Verzoeking van de H. Antonius in het Ashmolean Museum in Ox-

ford linksonder te zien is, van een vrouw die met een spinrok een duivel te 

lijf gaat terwijl er een kind aan haar arm hangt (afb. 8 en 14 A). Hetzelfde   

figuurgroepje is in spiegelbeeld terug te vinden in het schilderij in Wenen 

(afb. 9 en 14 B) en in de drie  andere versies van dit schilderij.67 In haar 

eentje, zonder kind, figureert de vrouw in een hoek met wat waar-

schijnlijk een spinrok is in de gesigneerde en gedateerde tekening in de 

verzameling Bier in Londen.68 De hond in de pot rechts op de voorgrond 

in het Weense schilderij is in de andere drie varianten van dezelfde voor-

stelling met de kop iets meer zichtbaar aanwezig.69  Spiegelbeeldig is de 

                                                                                                                                         
images, nrs. 41558, 51807, 51924 (inmiddels verworpen), 53123 (inmiddels verworpen), 
68514 en 229077. 
62 Vandenbroeck 1981, respectievelijk pp. 46-51 nrs. 4-7 en pp. 55-57, nrs. 14-15. 
63 Vandenbroeck 1981, pp. 41-43 nrs. 1 en 3, p. 51 nrs. 8-10, p. 58 nr. 16 en R.K.D. online 
databases, images, nr. 229077. 
64 Respectievelijk Vandenbroeck 1981, pp. 55-57 nrs. 14-15, R.K.D. online databases, imag-
es, nr. 229077; en R.K.D. online databases, images, nrs.41558 en 68514. 
65 Vandenbroeck 1981, p. 40 nrs. 13 en 14. 
66 Bij  alle werken is het moeilijk onderscheid te maken tussen opnieuw gebruikte motieven 
die tot het repertoire van bepaalde meester of werkplaats behoorden, of een uiting zijn van 
een meer algemeen tijdsbeeld. Een voorbeeld van dat laatste is het karikaturale profiel met 
een uitstekende kin en een nog langere neus dat onder andere te zien is op de Neurenbergse 
doeken en met kleine variaties verder bijna op elk werk uit de groep terug te vinden is. Een 
dergelijk kenmerk behoort eerder tot een vast satirische repertoire dat door meerdere 
schilders werd gebruikt. 
67 Vandenbroeck 1981, p. 37 nr. 10 en, pp. 46-51 nrs. 4-7. 
68 Vandenbroeck 1981, p. 37 nr. 7. 
69Vandenbroeck 1981, pp. 46-51 nrs. 4-7. 
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hond in een mand te vinden in het schilderij in Bilbao, eveneens met de 

kop meer zichtbaar (afb. 9, en 14 C, 10 en 14 D).70  

 Tussen de tekeningen bestaan ook overeenkomsten. De blinde 

man die uiterst links op de tekening in de Parijse École des Beaux-Arts 

zijn knuppel boven zijn hoofd zwaait om een zwijn te kunnen slaan (afb. 

11 en 14 E) lijkt qua houding op één van de vechtende kerels rechts in het 

midden van de tekening in het Victoria & Albert Museum (afb. 12 en 14 

F).71 In de linker onderhoek van diezelfde laatste tekening zit een figuur 

op een ton met een hooivork bij wijze van toernooilans voor zich uit ge-

stoken die overeenkomt met het  mannetje die op de rug van een ander 

heeft plaatsgenomen in een scène uit een Boerenbruiloft, de andere Ver-

beeck-tekening in de École des Beaux-Arts (14 G, afb. 13 en 14 H).72  Van 

deze motieven is het voorstelbaar dat ze eventueel door verschillende 

handen als zich herhalende motieven gebruikt werden volgens de door 

Van Mander beschreven lopende band-procedure.  

 Resumerend blijkt uit geschreven bronnen vooral dat een kunst-

handelaar een bepalende rol speelde bij de manufactuur van schilderijen. 

Schilderijen zijn moeilijk te traceren. Hoewel er onmiskenbare aanwijzin-

gen voor serieproductie in het werk  toegeschreven aan de groep Verbeeck  

bestaan, blijkt het vergelijkingsmateriaal helaas te beperkt om daar af-

doende conclusies over de gevolgde werkwijze aan te kunnen verbinden 

of de veronderstellingen over de gevolgde werkwijze te kunnen verifiëren. 

En in dit geval, waar de samenhang van de groep kunstwerken geconstru-

eerd is rond de overeenkomsten van vormen en motieven, en nauwelijks 

op overeenkomst in 'handschrift', loopt de onderzoeksmethode zoals hier 

boven beschreven al snel het gevaar in een cirkelredenering te verzanden. 

 

                                                             
70 Vandenbroeck 1981, p. 58 nr. 16.  
71 Vandenbroeck 1981, p. 37 nr. 15 en p. 40 nr. 6. 
72 Vandenbroeck 1981, p. 37 nr. 6 en p.40 nr. 16. 


