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Toelichting op de databases: schilderijen en bronnen 
 

 

 

Als basis voor mijn onderzoek heb ik materiaal over schilderijen van twee 

handen verzameld in twee databases: één database met schilderijen, en 

één met bronnen. Aanvankelijk heb ik systematisch een groot aantal mu-

seumcatalogi, monografieën, tekstbronnen en archiefpublicaties op gege-

vens aangaande samenwerking in de zestiende - en zeventiende eeuw 

doorgenomen, om in de loop der tijd er toe over te gaan om alleen nog 

willekeurig - voor zover dat in de context van een gericht onderzoek wille-

keurig te noemen is - aangetroffen informatie in te voeren. Compleet te 

maken zijn databases van dit type vanzelfsprekend nooit. De databases, 

die bij elkaar inmiddels bijna drieduizend nummers omvatten, zijn opge-

steld in Microsoft Office Access 2007 en op CD-rom bijgevoegd. Waar 

mogelijk verwijs ik naar de databases in de noten. 

 De manier waarop de databases zijn ingedeeld en ingevuld dra-

gen de sporen van het denkproces dat ik doorlopen heb. Aanvankelijk was 

het mijn bedoeling om de databases te gebruiken voor historische infor-

matiekunde in de trant van Montias, Bok of Jonckheere, om maar enkele 

voorbeelden te noemen. Daarom, om makkelijker te kunnen tellen, kreeg 

ieder schilderij van meer handen daarom een apart nummer in de data-

base. Dat hield bijvoorbeeld in dat één vermelding 4 stuckxkens van 

Momper en Breugel vermeld in een brief van de kunsthandelaar For-

choudt vier verschillende nummers in de bronnen-database toegewezen 

kreeg.1 De gegevens in de database zijn echter zo uiteenlopend van aard -  

ze zijn verzameld uit zestiende- en zeventiende-eeuwse bronnen, , uit 

moderne museumcatalogi of monografieën, in de (online) fotocollectie 

van het R.K.D. in Den Haag, bij museumbezoek of aangedragen door 

derden (waarvoor dank!) maar ook uit een kaartenbak met vermeldingen 

van schilderijen van twee handen uit oude veilingcatalogi die samenge-

steld werd door Horst Gerson (R.K.D.-archievencollectie NL-HaRKD 

0324) enz. - dat het ondoenlijk bleek om er algemene overzichten, tabel-

len of schema's uit samen te stellen.2 Als gevolg ben ik er toe over gegaan 

om vermeldingen als de bovenstaande nog maar één nummer toe te ken-

nen, of van meerdere naar één terug te brengen (opengevallen nummers 

die niet opnieuw zijn ingevuld hebben de tekst 'vervallen'). Passages als 

die uit Goerees Inleydingh tot de practijck der alghemeene schilderkonst 

aangehaald in hoofdstuk I en III waarin een bepaald type samenwerking 

                                                             
1 Zie database bronnen, nr. 262. 
2 Zie ook de Inleiding, p. 1 nt. 3 en pp. 12-13. 
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in het algemeen besproken wordt zijn niet in de databases opgenomen, 

alleen schilderijen of samenwerkingsverbanden waarbij specifiek naar 

meerdere schilders verwezen wordt, met naam of toenaam, of waar naar 

een speciaal voorval verwezen wordt. Wanneer de naam van een schilder 

niet gegeven wordt, staat in het veld 'schilder (1,2 of 3): anoniem, werk-

plaats of navolger, of iets dergelijks, al naar gelang hetgeen van toepas-

sing is. 

 Het gebruik van de databases wijst zich grotendeels vanzelf. Van-

uit de tekst wordt verwezen naar nummers, die vertegenwoordigen het 

eerste veld van beide databases. Zoeken is eenvoudig: in de formulier-

weergave (met de volledige gegevens per opname, de verschillende opties 

voor weergaven uiterst links en boven onder de office knop) is vanuit het 

veld met het nummer met de zoekfunctie CTRL-F het gewenste nummer 

te vinden. Vanuit de gegevensbladweergave kunnen alle opnamen even-

eens vanuit het nummerveld met de knop  boven in de werkbalk op- of 

aflopend gesorteerd worden. In de database bronnen kan vanuit de for-

mulierweergave bijvoorbeeld als volgt gezocht worden naar alle vermel-

dingen van stoffage (of ieder ander gewenste term of naam) in tekstbron-

nen: plaats de cursor in het veld 'tekst bron' en geef na CTRL-F als zoek-

term stof (om  stofasie niet te missen) in. Filteren, dat is 

 , is in de formulierweergave ook mogelijk, bijvoor-

beeld op de naam van een schilder of het aantal signaturen (voor zover 

die bekend waren bij opname in de database) in de database schilderijen, 

of een schildersterm als 'retoucheren' in de database bronnen. In de gege-

vensbladweergave zijn de notities bijvoorbeeld op drager en formaat, of 

type voorstelling te ordenen, of op verblijfplaats te alfabetiseren met de 

sorteerknop. Alle opties voor het gebruik van de databases hier doorlopen 

voert te ver, maar enig experimenteren zal de verschillende handigheidjes 

snel duidelijk maken. 

 Het programma waarin de databases oorspronkelijk werden op-

gesteld, Microsoft DP2.2, is inmiddels zo sterk verouderd dat het niet 

meer bruikbaar is, het is onder de huidige Windowsbesturingssystemen 

zelfs niet meer te openen. Bij het omzetten van de databases naar Micro-

soft Office Access 2007, op zich al geen sinecure, bleken de lay-out en de 

interpunctie verstoord, en willekeurig gegevens weggevallen. Die gebre-

ken heb ik naar beste vermogen hersteld, maar het is goed mogelijk dat er 

hier of daar nog een komma of een %-teken staat in plaats van een é of ü. 

 

N.B. Voor de databases heb ik veel gebruik gemaakt van de bronnenpu-

blicaties van Denucé en Duverger, voor een evaluatie van dit materiaal zie 

hoofdstuk II, p. 63 nt. 46.


