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Epiloog 
 

 

 

De conclusie van hoofdstuk III dat de werkverdeling tussen gespeciali-

seerde schilders niet noodzakelijk een goed schilderij, een werk dat als 

een harmonieuze éénheid kan worden beschouwd, oplevert is specifiek 

voor dat type samenwerking, de samenwerking van gespecialiseerde 

schilders. Wanneer je deze constatering echter op een meer algemeen 

niveau beschouwt, volgens Mintzbergs methodiek, legt ze een verband 

tussen economische aspecten van de schilderijenproductie in de werk-

plaats, en de organisatie van de arbeid in die werkplaats in het bijzonder, 

en de stijl in de zin van houding. Met hulp van Mintzbergs algemene me-

thodiek is het interessant om te kijken of dat ook op andere voorbeelden 

toe te passen valt:  zijn er ook typen schilderijen, of bepaalde stijlen die 

zich heel goed lenen voor werkverdeling; of stijlen waar juist geen werk-

verdeling te verwachten valt? Om te kijken in hoeverre die aanpak werkt, 

haal ik hier de voorbeelden van Rembrandt en Frans Floris aan. 

 Rembrandts werk kenmerkt zich zowel in de ogen van zijn tijdge-

noten als die van ons door een sterke focus en éénheid,  te benoemen als 

houding, het hiervoor al herhaaldelijk genoemde zeventiende-eeuwse 

begrip.  Hoewel lang niet altijd positief over de meester haalt Joachim 

von Sandrart Rembrandt wel naar voren als hét toonbeeld van ongeëve-

naard meesterschap op het gebied van houding. Het ging Rembrandt om 

de "Zusammenhaltung der universal-Harmonia". Kan het mooier gezegd 

worden dan Von Sandrart het doet?1 In zijn hoofdstuk over ‘ordineren’, 

het aanbrengen van de ruimtelijke structuur in een schilderij, noemt Sa-

muel van Hoogstraeten de Nachtwacht als voorbeeld van een schilderij 

dat ‘eenwezich’ is, oftewel een grote eenheid vertoont.2 Hoewel de termen 

die Von Sandrart en Van Hoogstraten hanteren in onbruik zijn geraakt, 

verschilt de huidige kijk op Rembrandts stijl niet wezenlijk van de hunne. 

 Binnen de kunstgeschiedschrijving is de verwachting dat Rem-

brandts schilderijenproductie die van een solist moet zijn geweest al vaak 

uitgesproken, al was het maar vanuit het idee van het eenzame roman-

tisch genie. Een verband tussen Rembrandts stijl en manier van werken 

werd door Rembrandtkenner Van de Wetering nagegaan.  In zijn studie 

naar het gebruik van aparte kleurpaletten, en de relatie tussen techniek 

                                                             
1 Von Sandrart 1675 dl. I boek 3, pp. 84-85; via ta.sandrart.net (28 jan. 2009); en dl. II boek 
3, p. 326 via ta.sandrart.net (4 januari 2015), met dank aan E.J. Sluijter. 
2 Van Hoogstraeten 1678, p. 176; Van de Wetering 1997, pp. 251-257; en Van de Wetering 
2011, p. 321. 
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en stijl in Rembrandt. The Painter at Work is dat nog impliciet. Van de 

Wetering contrasteert Rembrandts streven naar pictoriale éénheid met de 

meer ‘additieve’ manier van werken, gangbaar in de vijftiende – en zes-

tiende eeuw.  Daar werd niet alleen werd voor elke passage een afzonder-

lijk palet opgemaakt, maar het schilderij werd ook in daarmee correspon-

derende afzonderlijke eenheden opgemaakt, als een puzzel. Terloops 

merkt Van de Wetering op dat deze additieve manier van werken tot di-

verse vormen van werkverdeling binnen de studio kon leiden.3 Daaruit 

mag je afleiden dat Van de Wetering Rembrandts manier van werken, zijn 

stijl, als een ‘niet-additieve’ beschouwt,  en één die zich daarom minder 

goed leent voor werkverdeling.  In het essay ‘More than one hand in 

paintings by Rembrandt’ is dat idee verder uitgewerkt. Hier kwalificeert 

Van de Wetering niet alleen de werkwijze, maar in de eerste plaats de 

compositie, de voorstelling, op Rembrandts schilderijen als ‘niet-additief’. 

Rembrandts werk vormt geen optelsom van verschillende onderdelen als 

stilleven, dieren en figuren of landschap. Het is precies het aspect dat 

door contemporaine auteurs als Von Sandrart en Van Hoogstraeten ge-

prezen wordt, de tonale éénheid van het werk, en het geheel van de licht- 

en schaduwwerking – de houding - die de opbouw van de compositie 

bepalen. Het overgrote deel van het beschilderd oppervlak van zijn schil-

derijen, met name in de schaduwpartijen, vertoont zelfs nauwelijks enige 

detaillering. Voeg daarbij, aldus Van de Wetering, de aard van Rem-

brandts schilderijenproductie als geheel,  waarin historiestukken en alle-

gorieën op groot formaat eerder uitzondering dan regel zijn, en er valt van 

werkverdeling weinig nut te verwachten. Daarom meent Van de Wetering 

dat het terecht is om te denken dat het verdelen van het werk aan een 

schilderij over meer handen geen systematisch onderdeel van Rem-

brandts atelierproductie uitmaakte.4  

 Als het ware met terugwerkende kracht vinden Van de Weterings 

observaties een bevestiging in een passage uit het Groot Schilderboek van 

                                                             
3 Van de Wetering 1997, pp. 148-152, nt. 33 en 39. Een algemene opmerking dat een 
additieve, maniëristische stijl meer geschikt is voor werkverdeling dan schilderen in chiaro-
scuro is al eerder te vinden bij Montias 1987, pp. 457-458. Zie ook hiervoor, hoofdstuk I, p. 
43; en hoofdstuk II, pp. 70 en 90. 
4 Van de Wetering 2011, pp. 311-321. Overigens is dit essay na Van de Weterings  
vaststelling dat werkverdeling geen stelselmatig onderdeel van Rembrandts 
werkplaatspraktijk uitmaakte, gewijd aan het onderzoek van die schilderijen ontstaan in 
Rembrandts werkplaats, waarin wel degelijk twee handen te onderscheiden zijn. Dat de 
portretten, tot stand gekomen tijdens Rembrandts jaren in de werkplaats van Uylenburgh, 
van 1631 tot 1638, soms grote overeenkomst vertonen, duidt wel op een rationalisatie van 
werkmethoden. Zie daarvoor Lammertse en Van der Veen 2006, pp. 127-150 waarin Van der 
Veen aanneemt dat Uylenburghs werkplaats zich onder Rembrandts leiding gaandeweg 
ontwikkelde tot een organisatie met verschillende medewerkers. Zie ook de inleiding, p. 7 
nt. 16; hoofdstuk I, p. 31 nt. 49 en hoofdstuk II, p. 93. 
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Gerard de Lairesse. Voor de decoratie van een gaanderij met drie beschil-

derde doeken, gemaakt door drie verschillende meesters, acht De Lairesse 

het noodzakelijk dat deze schilders hun werk op elkaar afstemmen. Als de 

schilder aan wie het middelste doek in opdracht gegeven werd dat zo 

krachtig en gloeiend op zou schilderen als hij kon, “ja als een levens-

groote troonie van Rembrand”, dan zou dat tegen alle regels van kunst 

en natuur indruisen, aldus De Lairesse.5 De onuitgesproken boodschap is 

dat Rembrandts werk, zijn stijl, eigenlijk geen bijvoeging van het werk 

van andere schilders verdraagt. Rembrandts ruwe manier van schilderen, 

die door auteurs als De Lairesse in het algemeen als moeilijk te imiteren 

beschouwd werd, kan er alleen nog maar aan bijdragen dat er in de regel 

binnen het oeuvre van de meester geen werkverdeling binnen één schil-

derij te verwachten valt.6 

 Tot nog toe lijkt het beeld van Rembrandts oeuvre zoals dat naar 

voren komt uit stijlkritisch onderzoek die verwachting te bevestigen. Bij 

Rembrandt niet de ‘productiefabriek’ met vele medewerkers die een bij-

drage leverden aan de totstandkoming van een omvangrijk oeuvre. In 

minder dan dertig schilderijen die tot de productie van Rembrandt gere-

kend worden, worden twee handen onderscheiden. Een systematische 

aanpak van werkverdeling, bijvoorbeeld de inzet van extra werkkrachten 

om de output van de werkplaats te vergroten, of de bijdrage van een spe-

cialist om de schilderijen in de ogen van verzamelaars extra begerens-

waardig te maken zoals bij Rembrandts Vlaamse tegenhanger, Peter Paul 

Rubens, verraden deze stukken niet. De schilderijen waarin een andere 

hand wordt verondersteld zijn eerder incidenten, tamelijk willekeurig tot 

stand gekomen. Het merendeel is werk dat Rembrandt onvoltooid moet 

hebben gelaten, dat door een andere schilder binnen of buiten zijn werk-

plaats, soms pas na verloop van vele jaren, werd afgemaakt.7  

 Uit het voorgaande blijkt dat het de moeite waard is om niet al-

leen naar de werkmethoden van een schildersatelier te kijken, maar ook 

de stijl daarmee in verband te brengen; biedt het geheel  mogelijkheden 

voor een productieve vorm van arbeidsverdeling? Een clichématige, op 

verouderde opvattingen gebaseerde aanname als die van Rembrandt als 

solist blijkt op deze manier logisch te onderbouwen. In het voorbeeld van 

Rembrandt komen alle aspecten die voor mijn onderzoek van belang zijn 

mooi samen: geschreven bronnen, schilderijen, maar ook stijlkritiek en 

hedendaagse economische theorie. Bij andere schilders pakken dezelfde 

                                                             
5 De Lairesse 1712 (1705) pp. 319-320. 
6 De Lairesse 1712 (1705), pp. 7 en 324-325; Van de Wetering 1991-1992, pp. 16-21. 
7 Van de Wetering in Bruyn e.a. dl. II 1986, pp. 56-76; Van de Wetering 1997, p. 207; Van de 
Wetering 2011, pp. 311-321; zie database schilderijen, nrs. 292-294, 1136, 1169-1170 en 1251-
1252. 
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elementen wel positief uit ten opzichte van samenwerking. De casussen 

die in de hoofdstukken III  tot en met VI worden uitgewerkt,  vallen daar 

natuurlijk onder. In hoofdstuk I passeerde de atelierpraktijk van Frans 

Floris de Vriendt, rond het midden van de zestiende eeuw de voornaam-

ste schilder van Antwerpen, herhaaldelijk de revue. Dat hoofdstuk han-

delt over de waardering van samenwerking, en daarom is de praktische 

kant van de werkwijze die Floris hanteerde er nauwelijks aan een nader 

onderzoek onderworpen. De stijl waarin Floris werkte wordt gevat onder 

de noemer van het Antwerps Romanisme, een vorm van maniërisme die 

als een additieve stijl gekarakteriseerd kan worden in de betekenis die 

Van de Wetering voor ogen staat. Lichamen, ledematen, hoofden, kleding 

en haardracht, antiquiserende decoratie; de verschillende (kleur)passages 

in Floris’ schilderijen zijn als afzonderlijke delen bijeengevoegd tot een 

voorstelling. Dat biedt alle gelegenheid voor verschillende vormen van 

werkverdeling in Floris’ atelier. Zowel stijlkritische evaluatie als bronnen 

ondersteunen die veronderstelling. De passages in Karel van Manders 

Schilder-Boeck waarin Floris’ werkwijze en de verschillende vormen van 

werkverdeling die daarbij pasten beschreven worden, zijn overbekend, en 

hebben alle schijn van waarheid. Van Manders zegsman was Frans Men-

ton, één van de in totaal meer honderd atelierassistenten die Frans Floris 

terzijde moeten hebben gestaan gedurende de drie decennia die de loop-

baan van de meester omvatte. Menton vertelde onder meer aan Van 

Mander dat Frans Floris zijn assistenten op paneel geschilderde tronies 

verstrekte om als model te gebruiken wanneer ze Floris’ composities in 

het groot uitwerkten.8 Van die ‘voorbeeldkoppen’ zijn er verschillende 

overgeleverd die herhaaldelijk terug te vinden zijn in Floris’ grotere stuk-

ken (afb. 14 en 15).9 De nadrukkelijke manier waarop Floris in de op-

schriften op zijn schilderijen onderscheid maakt tussen het maken van de 

inventie en de uitvoering daarvan, is een extra bevestiging van zijn ge-

woonte om onderdelen van zijn productie aan medewerkers te delege-

ren.10 

 Het is interessant te zien dat vergelijkbare observaties aan die in 

deze hoofdstukken -  een additieve stijl of juist niet, maar ook een relatief 

                                                             
8 Van de Velde 1975,dl. I pp. 99-106; Van der Stighelen 2008, p. 75; en Balis 2010, pp. 134 
en 142-144.  
Voor een bespreking van de passages uit Van Manders Schilder-Boeck die arbeidsverdeling 
in het atelier van Frans Floris betreffen, zie hoofdstuk I, pp. 20, 29-30 en 44; en hoofdstuk 
II,  p. 76. 
9 Miedema dl. I 1994, fol. 242r-v pp. 226-229 en dl. IV 1997, pp. 41-42; Van De Velde 1975, 
p. 104. Zie database schilderijen, nr. 1207. 
10 Vandamme 1988, p. 139, Filipçzak 1989, p. 31. Van De Velde 1975, p. 103 constateert 
overigens dat Floris het met het onderscheid tussen eigenhandig uitgevoerd - FF invenit et 
fecit, of een variant daarvan – niet altijd even nauw neemt, zie hiervoor hoofdstuk I, p. 27. 
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hoge productie -  in recente kunsthistorische publicaties dikwijls de aan-

leiding vormen om achter sommige schilders een werkplaatsorganisatie 

inclusief arbeidsverdeling te vermoeden. Dat laatste, het grote aantal 

schilderijen dat is overgeleverd, doen Duparc in zijn essay over leven en 

werk van Philips Wouwerman veronderstellen dat de paardenschilder 

daar niet in zijn eentje verantwoordelijk voor kan zijn geweest. Duparc 

neemt aan dat Wouwerman op het hoogtepunt van zijn roem, tijdens de 

laatste tien tot vijftien jaar van zijn loopbaan, er een werkplaats op na 

moet hebben gehouden met één of meer medewerkers. Die medewerkers 

houdt de auteur aansprakelijk voor de kwalitatief mindere passages in 

sommige latere schilderijen, die contrasteren met de doorgaans zorgvul-

dig opgebouwde en gedetailleerde werken van Wouwerman. Meer dan 

een enkel specifiek voorbeeld geeft Duparc niet, en archivalia of andere 

bewijzen voor Wouwermans werkwijze ontbreken.11 In een tegenoverge-

steld geval, dat van de Haarlemse stillevenschilder Joseph de Bray is zo 

weinig zelfstandig werk bekend, dat Meijer “gezien het duidelijk op sa-

menwerking gerichte karakter van het ‘schildersbedrijf’ De Bray” ver-

moedt dat Josephs productie zich schuilhoudt binnen die van het familie-

bedrijf. De vaardigheid van schilderen die Joseph tentoonspreidt is te 

groot om in de luttele vier stillevens die nog van hem bekend zijn, tot 

ontwikkeling te zijn gekomen. Volgens Meijer zal hij daarom niet alleen 

tijdens zijn opleiding tot schilder bij de gebruikelijke voorbereidingen 

voor het schilderwerk in het atelier van zijn vader Salomon hebben ge-

holpen, maar is het heel goed mogelijk dat Joseph later bij gelegenheid 

ook als het ware toegevoegde details als kleding, vaatwerk en andere 

‘props’ – de additieve onderdelen - in de historieschilderijen en grote 

portretten van zijn vader en broer Jan voor zijn rekening heeft geno-

men.12 Het zijn aannames die het verdienen om verder te worden uitge-

werkt.  

 Een additieve stijl; in documenten genoemde assistenten of leer-

lingen van wier hand geen enkel ander (zelfstandig) werk te traceren is; 

een omvangrijker oeuvre dan van één persoon te verwachten valt; stijl-

verschillen binnen een schilderij of sterkere en zwakkere passages binnen 

één schilderij in een vergelijkbare stijl; het zijn allemaal indicaties voor 

het voorkomen van meer handen in één schilderij. Het analyseren van de 

werkmethoden en stijl van een schilder op mogelijkheden voor arbeids-

verdeling en het eventuele profijt dat die schilder ervan zou hebben, kan 

helpen bij het samenstellen van een oeuvre, en om argumenten voor toe- 

of afschrijvingen en de beoordeling van de eigenhandigheid van een werk 

                                                             
11 F. Duparc in Duparc en Buvelot 2009, pp. 21 en 36. 
12 F. Meijer, in Biesboer 2008, p. 29; zie ook Ekkart 2012, pp. 81-82.  
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verder expliciet te maken. Via onderzoek naar schilderijen van twee han-

den is ook een direct verband tussen stijl en economische factoren te leg-

gen, niet op het gebied van de economische conjunctuur waar er al zo 

dikwijls naar gezocht is, maar - veel ‘lager bij de grond’ - gewoon op de 

werkvloer bij de organisatie van het werk in de schilderswerkplaats. 13   

Met dat alles kan het beeld van de oude schilderkunst van de Nederlan-

den, dat zich gaande het vele onderzoek naar werkplaatspraktijk en eco-

nomische aspecten van de schilderijenproductie in al zijn variëteit steeds 

complexer wordt, nog weer nader worden ingevuld. 

 

                                                             
13 Een overzicht van auteurs die de benadering waar stijl aan economische conjunctuur 
wordt gekoppeld onderschrijven is te vinden bij Brulez 1986, pp. 10-21. Zelf gelooft Brulez 
overigens niet in het nut ervan. Zie ook Larsen 1985, p. 367; Burke 1986, pp. 28-39; Montias 
1990a; Montias 1990b; Bok 1994, pp. 19-21 en 90-127. 


