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Samenvatting:  
 
Van twee handen geschildert: werkverdeling tussen schilders 
in de Nederlanden in de zestiende en zeventiende eeuw 
Dorien Tamis 

 

 

 
Het proefschrift "Van twee handen geschildert: werkverdeling tussen 

schilders in de Nederlanden in de zestiende en zeventiende eeuw" bestaat 

uit een persoonlijk voorwoord, een inleiding, zes hoofdstukken, een epi-

loog en een bibliografie. De bijgevoegde CD-rom bevat de twee databases 

in Microsoft Office Access 2007 waar naar verwezen wordt vanuit de no-

ten bij de tekst van de dissertatie. Opdat derden ook naar believen ge-

bruik kunnen maken van het materiaal, is tussen de epiloog en de biblio-

grafie een korte 'gebruiksaanwijzing' toegevoegd, in de vorm van een toe-

lichting op de databases. Eerdere versies van de hoofdstukken IV en VI 

zijn als artikelen verschenen in respectievelijk The Burlington Magazine 

en Oud Holland.  

 

Onderwerp 
Van de schilderijen gemaakt in de Nederlanden in de zestiende en zeven-

tiende eeuw wordt een niet onaanzienlijk deel toegeschreven aan meer 

dan één schilder. Onder kunsthistorici is samenwerking tussen schilders 

dan ook algemeen aanvaard als een wijdverbreid, divers verschijnsel. 

Niettemin is de wetenschappelijke benadering nog altijd meer toegespitst 

op individuele schilders en het scheiden van 'handen'. Dat heeft als gevolg 

dat schilderijen gemaakt door meerdere schilders maar al te vaak alleen 

in de periferie behandeld worden. Het doel van deze studie is het 

fenomeen samenwerking zelf aan een nader onderzoek te onderwerpen, 

als eigen aan de schilderkunst van de betreffende periode.  

 

Vraagstelling en aanpak 
Wat waren de redenen voor schilders om tot samenwerking over te gaan, 

hoe gingen ze te werk en hoe werd er in de tijd zelf over schilderijen van 

meer handen gedacht? In de inleiding worden de vragen die ik me gesteld 

heb, maar ook de achtergronden en de aanpak van het onderzoek nader 

uitgewerkt. Om het fenomeen van samenwerking aan schilderijen de 

plaats te geven die het als een wezenlijk onderdeel van de schildersprak-

tijk verdient binnen de schilderkunst van de zestiende- en zeventiende 

eeuw, is het nodig om, althans grotendeels, af te wijken van de gebruike-



198 
 

lijke aanpak. Daarom is gekozen om samenwerking nu eens niet vanuit 

een individuele kunstenaar, werkplaats of groep te benaderen, maar juist 

zo breed mogelijk. Daarom ook is het onderzoeksgebied bewust ruim 

gehouden: de Nederlanden gedurende de zestiende - en de zeventiende 

eeuw.  

 

Databases 
Om te beginnen heb ik zoveel mogelijk gegevens omtrent 'twee handen' 

verzameld in twee databases, één voor schilderijen toegeschreven aan 

meer dan een schilder, één voor geschreven bronnen, zoals literaire 

teksten, boedelinventarissen, juridische akten enz., waarin dergelijke 

schilderijen of specifieke samenwerkingsverbanden vermeld worden. De 

aangewezen manier om het fenomeen van samenwerking in de eigen tijd 

te begrijpen, maar ook om latere waarde-oordelen enigszins te vermijden, 

is immers het verzamelen en interpreteren van bronmateriaal. Aanvanke-

lijk was het de bedoeling om deze twee databases te gebruiken  voor het 

maken van (statistische) berekeningen, gebruikelijk in historische infor-

matiekunde, maar daarvoor bleek het materiaal niet geschikt. Het verza-

melde materiaal leent zich echter wel voor het formuleren van meer al-

gemene inzichten over het fenomeen van schilderijen van meerdere han-

den, bijvoorbeeld omtrent de vraag welke typen schilderij zich beter voor 

samenwerking leenden dan andere, en welke werkwijze of organisatie-

vorm van de werkzaamheden bij welk type schilderij paste. Alle hoofd-

stukken leunen op het materiaal uit de databases.  

 

Hoofdstuk I t/m VI 
Hoe er in de tijd zelf over samenwerking gedacht werd, welke redenen er 

voor samenwerking gegeven werden en hoe de producten van een sa-

menwerking beoordeeld werden, is het onderwerp van hoofdstuk I. De 

leidraad voor dit hoofdstuk vormen die passages uit verhandelingen over 

de schilderkunst waarin algemene uitingen over samenwerking te vinden 

zijn, voornamelijk zeventiende-eeuwse teksten met een enkele uit de zes-

tiende eeuw, aangevuld met schriftelijke bronnen waarin specifieke co-

producties besproken worden. Uit deze bronnen blijkt dat de verschillen-

de vormen van samenwerking zeker niet uniform beoordeeld werden: die 

beoordeling wisselde van onverdeelde lof tot scherpe afkeuring. Het eer-

ste hoofdstuk is zo opgebouwd dat de verschillende geschriften, van 

Lampsonius' biografie van Lambert Lombard uit 1565 tot en met Weyer-

mans Levens-Beschryvingen van 1729, chronologisch per type samen-

werking behandeld worden: ten eerste de puur praktische arbeidsverde-

ling, en dat is met name die binnen de werkplaats en bij omvangrijke 
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projecten; ten tweede een op Italiaanse opvattingen geënte theoretisch 

verantwoorde werkverdeling waarbij een scheiding tussen idee en uitvoe-

ring werd aangebracht; ten derde een categorie waar samenwerking 

wordt gepresenteerd als een middel om jonge schilders goed op te leiden; 

ten vierde die samenwerkingsverbanden waar de deelname van meerdere 

schilders van naam en faam een meerwaarde aan het schilderij verleent, 

ofwel prestige-samenwerking; en tenslotte de samenwerking tussen 

schilders met verschillende specialismen. Wanneer ervan uit kan worden 

gegaan dat het zwijgen aan het begin van de zestiende eeuw er op duidt 

dat arbeidsverdeling - samenwerking van meerdere schilders aan één 

schilderij - een zonder meer geaccepteerde en gangbare praktijk was, laat 

dit hoofdstuk een ontwikkeling zien die in de loop van de zeventiende 

eeuw leidt tot een kunsttheoretisch verantwoorde, vanuit het contempo-

raine begrip houding gemotiveerde afwijzing van bepaalde vormen van 

samenwerking, in het bijzonder die tussen specialisten. De cruciale factor 

om samenwerking te verwerpen blijkt namelijk een gebrek aan eenheid in 

het eindresultaat, en het is precies die eenheid die de kern vormt van het 

zeventiende-eeuwse begrip houding.  

 

Omdat samenwerking veelal in de eerste plaats verklaard wordt vanuit 

praktische, economische motieven, niet alleen in de kunsthistorische 

literatuur maar ook in contemporaine beschouwingen, is dat de leidraad 

van hoofdstuk II. Gebaseerd op de klassieke leer van de achttiende-

eeuwse Schotse econoom Adam Smith biedt de algemeen toepasbare, 

praktische methodiek van de toonaangevende econoom Henry Mintzberg 

de mogelijkheid om samenwerking op een gestructureerde wijze te be-

schouwen. Arbeidsverdeling is in dit verband, waar het de werkplaatsor-

ganisatie van zestiende- en zeventiende-eeuwse schilders betreft, een 

betere benaming dan samenwerking. Arbeidsverdeling en de wijze waar-

op het werk tussen de verschillende medewerkers wordt gecoördineerd, 

zijn in Mintzbergs visie, de voornaamste factoren bij het doelmatig orga-

niseren van willekeurig welk bedrijf. Achtereenvolgens worden de voor-

waarden en parameters zoals geformuleerd door Smith en Mintzberg, 

betrokken op arbeidsverdeling bij schilders. Volgens de klassieke inde-

lingscriteria van de economie komen de vorm waarin het werk werd geor-

ganiseerd, en de onderlinge verhouding van de medewerkers en de ver-

schijningsvorm van het schilderij aan de orde. De onderlinge relaties tus-

sen deze criteria, product, proces en persoon, blijken redelijk consistent. 

Omdat het nadrukkelijk de bedoeling is het fenomeen van arbeidsverde-

ling in het algemeen en niet van individuele gevallen aan een nader on-

derzoek te onderwerpen, worden er hierbij steeds voorbeelden van schil-
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ders, schilderijen of bronnen als illustratie gebruikt zonder naar een 

chronologisch overzicht te streven.  

De toepassing van inzichten uit moderne economische organisatietheorie 

op arbeidsverdeling in de zestiende- en zeventiende-eeuwse schildersate-

lier helpt niet alleen om die praktijk te verduidelijken, het biedt ook een 

mogelijkheid om tot een meer samenhangende en eenduidiger terminolo-

gie te komen.  

 

Met de bevindingen uit de eerste twee hoofdstukken en de gegevens uit de 

databases als uitgangspunt, werden een viertal casussen geselecteerd die 

elk een andere categorie van samenwerking vertegenwoordigen. Deze 

casussen worden nader onderzocht op de gevolgde werkwijze. In de 

hoofdstukken III tot en met VI komen zo de samenwerking tussen specia-

listen; het uitbesteden van werk aan een onderaannemer; manufactuur of 

het maken van dozijnwerk en prestige-samenwerking aan bod. De manier 

waarop deze hoofdstukken vorm hebben gekregen loopt uiteen, afhanke-

lijk van het beschikbare materiaal en de resultaten van het onderzoek.  

 

In hoofdstuk III wordt ingegaan op de vorm van samenwerking die ge-

woonlijk met samenwerking van specialisten geassocieerd wordt: het 

zogenaamde 'stofferen' waarbij kleine figuren en andere levende have in 

een landschap of stadsgezicht door een andere hand werd toegevoegd,. 

Die omschrijving, 'stofferen', blijkt indertijd echter breder te zijn toege-

past. Met de co-producties van de zeventiende-eeuwse Zuid-Nederlandse 

bloemschilder Daniël Seghers en die van de zeventiende-eeuwse land-

schap- en figuurschilder Cornelis van Poelenburch als voorbeelden blijkt 

de manier waarop de werkverdeling werd aangepakt relatief simpel. Het 

is interessanter om hier de verschillende benaderingen van specialisatie 

uit de vorige twee hoofdstukken, die vanuit de contemporaine waardering 

en die vanuit economisch perspectief bij elkaar te brengen. Hoezeer die 

gezichtspunten ook verschillen, verrassend genoeg leiden ze tot dezelfde 

negatieve beoordeling van specialisatie in combinatie met arbeidsverde-

ling. In de organisatiekunde wordt gewaarschuwd voor een gebrek aan 

afstemming bij het verdelen van werk over gespecialiseerde medewerkers 

omdat dat het product niet ten goede komt. Dat gevaar van specialisatie 

blijkt vergelijkbaar met datgene wat zeventiende-eeuwse auteurs consta-

teren wanneer ze samenwerking van gespecialiseerde schilders bespre-

ken: die blijkt maar moeilijk in overeenstemming te brengen met een 

geslaagd product.  
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In hoofdstuk IV wordt de ontstaansgeschiedenis gereconstrueerd van het 

in 1522 voltooide altaarstuk met De kroning van Maria temidden van de 

negen engelenkoren van de Brugse schilder Albert Cornelis. In de kunst-

historische literatuur wordt dit schilderij vooral aangehaald als een vroeg 

voorbeeld van arbeidsverdeling. Het is het één van de weinige, mogelijk 

het enige, overgeleverde schilderij uit de periode waarvan de werkverde-

ling in de tijd zelf is beschreven. Uit een tweetal juridische akten van 27 

januari 1520 en 15 april 1522 (n.s.), de neerslag van de onenigheden die 

tussen de opdrachtgever, het Sint Franciscus-gilde en Cornelis waren 

gerezen, blijkt dat Cornelis een deel van het werk had uitbesteed aan een 

andere, niet bij naam genoemde schilder. Werden eerder telkens dezelfde 

paar zinnen uit deze stukken geciteerd, een nauwkeurige bestudering van 

de volledige originele documenten levert veel informatie over de gevolgde 

werkwijze. Niet alleen worden bepalingen uit het oorspronkelijke contract 

herhaald, maar er wordt ook aangegeven hoe ver het werk was gevorderd. 

In combinatie met stilistische analyse en onderzoek naar de onderteke-

ning met hulp van infraroodreflectografie, is het zo mogelijk de werkver-

deling en werkvolgorde heel precies te reconstrueren. Alleen door de ver-

schillende onderzoeksmethoden samen te voegen komt naar voren dat de 

ontstaansgeschiedenis van de Kroning gecompliceerder is dan te ver-

wachten viel vanuit de documenten. Op basis van een op het eerste ge-

zicht onduidelijke formulering in de eerste van de twee akten, zijn de vele 

discrepanties tussen de ondertekening en het beschilderd oppervlak te 

verklaren. Niet zozeer de deelname van een tweede schilder stuitte op 

bezwaren van de opdrachtgever, zoals tot nog toe altijd is verondersteld, 

maar het feit dat Albert Cornelis de voorstelling niet volgens zijn instruc-

ties had uitgevoerd of laten uitvoeren. Daardoor moest Cornelis het schil-

derij dat al voor het overgrote deel was geschilderd, alsnog in detail aan-

passen volgens het oorspronkelijke contract.  

Dit hoofdstuk is een bewerkte versie van 'The genesis of Albert Cornelis' 

Coronation of the Virgin in Bruges', Burlington Magazine vol. CXLII, nr. 

1172, november 2000 

 

Het maken van 'dozijnstukken', goedkope schilderijtjes in 'passe-partout' 

thematiek die door schilders aan de onderkant van de markt werden 'af-

geschrobd', is het onderwerp van hoofdstuk V. Dat wordt vaak omschre-

ven als massaproductie, maar wanneer het om schilderijen gaat is manu-

factuur een betere die beter past bij deze vorm van seriematige, snelle en 

goedkope productie. Met manufactuur wordt een industrieel bedrijf aan-

geduid waarin zo goed als geen, of geen machines worden gebruikt. Uit-

eenlopende bronnen getuigen dat de weinig succesvolle schilders die dit 
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soort werk produceerden niet op eigen kracht opereerden maar werkten 

in dienst van een kunsthandelaren. De bewaard gebleven administratie 

van de zeventiende-eeuwse handelsfirma's Forchoudt en Musson uit 

Antwerpen laat goed zien hoe kunsthandelaren stelselmatig werkverde-

ling lieten toepassen bij het uitzetten van dozijnwerk. Juist de manufac-

tuur, waar snel en goedkoop gewerkt moet worden, is een type bedrijf 

waar een vergaande arbeidsverdeling te verwachten valt zoals Karel van 

Mander beschrijft in het leven van zijn leermeester Pieter Vlerick bij de 

Mechelse doekschilders, rond het midden van de zestiende eeuw. Al lijkt 

dat op het eerste gezicht een anachronisme, in Van Manders beschrijving 

laten zich de kenmerken van een hedendaagse lopende band-productie 

herkennen: verschillende medewerkers voerden een duidelijk afgebakend 

onderdeel van één en hetzelfde schilderij uit. Helaas zijn dit soort doek-

schilderingen zeer vergankelijk, er zijn er maar weinig bewaard gebleven. 

Het enige oeuvre dat de mogelijkheid biedt om de door Van Mander be-

schreven werkwijze te toetsen zijn de werken die aan de groep Verbeeck 

worden  toegeschreven. Hoewel er onmiskenbare aanwijzingen voor se-

rieproductie in dit 'oeuvre' te vinden zijn, blijkt het vergelijkingsmateriaal 

helaas te beperkt om daar afdoende conclusies over de gevolgde werkwij-

ze aan te kunnen verbinden. In dit geval, waar de samenhang van de 

groep kunstwerken geconstrueerd is rond de overeenkomsten van vor-

men en motieven en nauwelijks op overeenkomst in 'handschrift', ligt het 

gevaar om in een cirkelredenering te verzanden op de loer.  

 

In hoofdstuk VI is samenwerking niet langer een middel, zoals in de 

gangbare en commercieel gemotiveerde praktijk, maar het doel. De sa-

menwerking van gerenommeerde schilders verleende extra glans aan een 

schilderij, en maakte het tot een begerenswaardige verzamelaarstuk.  Als 

exemplarisch voor de werkwijze bij deze zogenaamde prestige-

samenwerking wordt hier Het Aardse Paradijs van Jan Brueghel I en 

Peter Paul Rubens onderzocht. Uit het commentaar van tijdgenoten blijkt 

dat het onmiskenbaar de samenwerking van de twee beroemde meesters 

was die van het werk een het pronkstuk maakte. Het ontwerp van de 

voorstelling in zijn geheel, inclusief de figuren, is gegrond op een beeld-

vorm die in de late zestiende en het begin van de zeventiende eeuw de 

nodige populariteit moet hebben genoten. Het schilderij zelf, bevat de 

nodige aanwijzingen over het verloop van de samenwerking. Het stap-

voor-stap volgen van de ontstaansgeschiedenis van het werk, van de aan-

schaf van het paneel tot het aanbrengen van de signatuur, levert informa-

tie over het verloop van de samenwerking. Datgene wat er aan het verfop-

pervlak van het Aardse Paradijs af te lezen valt over de volgorde van wer-
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ken, laat zich goed verenigen met de werkwijze die zich uit het journaal 

van Jan Brueghel II laat afleiden voor schilderijen waarbij een andere 

figuurschilder ingeschakeld wordt. Dat bevestigt dat zijn vader Jan 

Brueghel I initiatiefnemer en verkoper van het Haagse Aardse Paradijs  

moet zijn geweest. Maar het is Rubens' meesterschap dat van dit schilde-

rij pas echt iets bijzonders maakt. Zijn aandeel in de inventie van de com-

positie blijkt in het bijzonder uit de gebruikte beeldbronnen. In dit geval 

is het geheel meer dan alleen maar de som van twee door verschillende 

meesters vervaardigde delen. 

Dit hoofdstuk is een bewerkte versie van 'In kompagnie geordonneert en 

geschildert, een onderzoek naar de ontstaansgeschiedenis van het Aardse 

Paradijs van Peter Paul Rubens en Jan Brueghel d.O', Oud Holland 115 

nr. 2, 2001/2002, pp. 111-130 

 

Epiloog 
In de epiloog wordt met hulp van Mintzbergs algemene methodiek nage-

gaan of de conclusie van hoofdstuk III - waarin de werkwijze gerelateerd 

wordt aan het welslagen van een schilderij - ook op andere manieren toe 

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

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

ling te verwachten valt? Het analyseren van de werkmethoden en stijl van 

een schilder - hier wordt de praktijk van Frans Floris en Rembrandt be-

keken - op mogelijkheden voor arbeidsverdeling en het eventuele profijt 

dat die schilder ervan zou hebben. Daarnaast kan het een ondersteuning 

zijn bij het samenstellen van een oeuvre en om argumenten voor toe- of 

afschrijvingen en de beoordeling van de eigenhandigheid van een werk 

verder expliciet te maken. Aan de hand van onderzoek naar schilderijen 

van twee handen is ook een direct verband tussen stijl en economische 

factoren te leggen, 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 schilders-

werkplaats. 
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Summary 
  
Painted by two hands: division of labor among painters in 
the Low Countries in the sixteenth and seventeenth centuries 
Dorien Tamis 
 
 
The dissertation "Painted by two hands: division of labor among painters 

in the Low Countries in the sixteenth and seventeenth centuries" consists 

of a personal preface, an introduction, six chapters, an epilogue and a 

bibliography. The accompanying CD-ROM contains two databases (in 

Microsoft Office Access 2007) that are referred to in the notes to the text 

of the thesis. A concise 'manual' to these databases has been added, bet-

ween the epilogue and the bibliography, to enable readers to make use of 

the compiled data. Earlier versions of chapters IV and VI were published 

in The Burlington Magazine and Oud Holland respectively. 

 

Subject 

A sizeable percentage of the paintings created in the Netherlands in the 

sixteenth and seventeenth centuries is attributed to more than one pain-

ter. Among art historians, collaboration between painters is therefore 

accepted as a widespread, diverse phenomenon. Nonetheless, scholarship 

still focuses predominantly on individual cases and the separation of 

hands. As a result, paintings made by several artists often receive only 

peripheral attention. The aim of this study is to investigate the pheno-

menon of collaboration in its own right, as inherent to the painter's prac-

tice of the period. 

 

Problem statement and approach 

What were the reasons for painters to engage in collaboration, how did 

they operate, and what were  the contemporary views on collaboration 

and paintings made by more than one painter? The introduction discus-

ses the central questions of the study as well as the context and the me-

thod of research. The phenomenon of collaboration deserves acknowled-

gement as an essential part of the painter's practice of the sixteenth and 

seventeenth centuries; to explain why it is necessary, at least in part, to 

deviate from the customary approach. I have opted to examine collabora-

tion not just in relation to an individual artist, workshop or group, but 

rather from the broadest possible angle, in a large geographical area - the 

Netherlands - and over a longer period of time - the sixteenth - and 

seventeenth centuries. 
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Databases 

The basis of the study is a compilation of information regarding 'two 

hands' in two separate databases, the one dedicated to paintings attribu-

ted to more than one painter, the other to for written sources, e.g. literary 

texts, inventories and legal documents in which such paintings or specific 

partnerships are referred to. After all, the collection and interpretation of 

source material is the preferred method to understand the phenomenon 

of collaboration in the context of its own time, and to avoid, at least to a 

degree, modern preconceptions. Initially, I intended to use these two 

databases also to provide statistics of the kind used in historical informa-

tion technology, but the data proved to be unsuitable for that purpose. 

The collected material, however, lends itself well for the formulation of 

more general insights into the creation of paintings made by more than 

one painter, elucidating, among other things, the types of painting ap-

propriate to collaboration, and the particular working methods or forms 

of organisations pertaining to particular types of painting made in colla-

boration. All chapters rely on the material from these databases. 

 

Chapter I t / VI 

Chapter I deals with the contemporary appreciation of collaboration, the 

reasons that were given for painters to collaborate and the reception of its 

results. This chapter is based on the general statements on collaboration 

that can be found in (mainly seventeent-century) treatises on painting. 

These statements are supplemented with evidence from written sources 

in which specific co-productions are referred to. It transpires that the 

various forms of collaboration were not uniformly judged: the asses-

sments change from undivided praise to sharp censure. From Lampso-

nius' biography of Lambert Lombard published in 1565 to Weyermans 

Levens-Beschryvingen of 1729, the texts are discussed chronologically, 

divided according to different types of collaboration. The first type is that 

of the purely practical division of labour, in particular within the work-

shop and for large projects; the second involves a division of labour justi-

fied by a differentiation between idea or design on the one hand and exe-

cution on the other, based on theoretical notions originating in Italy; the 

third collaboration as a means to train young painters; the fourth, the 

participation of several painters of repute to add value to the painting 

(prestige collaboration; and the fifth the collaborations between artists 

specializing in different fields of painting.  
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If it can be assumed that the absence of written comments at the begin-

ning of the sixteenth century, indicates that the collaboration of several 

painters on one painting was an accepted and common practice, this 

chapter shows a development over the course of the seventeenth century, 

towards a rejection of certain forms of collaboration, particularly that 

between specialized painters. This rejection is based on the contemporary 

art theoretical concept of 'houding'. The crucial factor behind the dissa-

proval appears to be a lack of unity in the final result, precisely the kind of 

unity which is at the core of the seventeenth-century understanding of 

'houding'. 

 

Collaboration is usually explained as motivated by practical, economic 

reasons - not only in the secondary literature, but also in the contempora-

ry sources. These reasons are explored chapter II. Based on the classic 

teachings of the eighteenth-century Scottish economist Adam Smith, the 

leading economist Henry Mintzberg offers a generally applicable, practi-

cal methodology to consider collaboration in a structured manner. Jud-

ging by examples of actual collaboration among painters from sixteenth 

and seventeenth-centuries, division of labour is a better term to describe 

their working procedures than collaboration. The division of labour and 

the manner in which the tasks of the various employees are coordinated, 

in Mintzberg's view, the main factors in the effectiveness of the organisa-

tion of any business. The conditions and parameters, formulated by 

Smith and Mintzberg, are  compared to the division of labour among 

painters in the period under discussion.  

Using traditional criteria of classification from economics, the manner in 

which the work was organised, the relations between the collaborators 

and the effect on the appearance of the eventual painting are addressed . 

It emerges that the relations between the economic categories generally 

referred to as product, process and person, are fairly consistent. As the 

goal is to study the phenomenon of division of labour in general, indivi-

dual cases, examples of painters, paintings and  resources are used as 

case studies illustration without aspiring to a chronological overview. The 

application of insights from modern economic organization theory to the 

division of labour in the sixteenth and seventeenth-century painter's stu-

dio not only helps to clarify the practice in its own right, it also provides 

an opportunity to achieve a more coherent and unambiguous terminolo-

gy. 
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On the basis of the findings from the first two chapters and the data from 

the databases, four more extensive case studies have been singled out, 

which each represent a different type of collaboration. These cases are 

examined with regards to the way the collaboration was organised and 

the working method that was followed. Chapters III to VI discuss the 

collaboration between specialist painters; putting out work to a subcon-

tractor; manufacture, or the making of cheap paintings by the dozen; and 

prestige collaboration respectively. The format of these chapters varies 

depending on the available material and the results of the research.  

 

Chapter III deals with the collaboration of specialists: the so-called "stof-

feren", or staffage, in which  small figures and livestock were added to a 

landscape or cityscape by another hand. It transpires that in the historical 

period under discussion, the phrase "stofferen" was used in a broader 

sense. Using the seventeenth-century Flemish flower painter Daniel Seg-

hers and the seventeenth-century Dutch landscape and figure painter 

Cornelis van Poelenburch as examples,  the manner in which labour was 

divided between specialists can be shown to have been relatively simple. 

More importantly, this chapter brings together the different approaches 

to specialization analysed in the previous two: the contemporary appreci-

ation and the modern economic perspective. Surprisingly, despite the 

differences between these approaches, they arrive at the same negative 

assessment of specialization in combination with division of labour. Mo-

dern economic organization theory specifically warns against a lack of 

coordination when work is distributed between specialists, which is de-

trimental to the quality of the product. The same hazard is observed by 

seventeenth-century authors discussing the collaboration of specialized 

painters: it is unlikely to result in a successful end product. 
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In chapter IV, the genesis of the altarpiece The Coronation of Mary 

among the nine choirs of angels, completed in 1522, by the Bruges pain-

ter Albert Cornelis is reconstructed. In the art-historical literature this 

painting is mainly cited as an early documented example of division of 

labour. It is one of the few, if not the only surviving painting from the 

period for which the division of labour was described at the time of pro-

duction. Two legal documents of January 27, 1520 and April 15, 1522 (ns) 

recount the disagreements that arose between the donor, the Guild of St. 

Francis, and the painter. It emerges that Cornelis had subcontracted part 

of the work to another, unnamed painter. Previous scholars have tended 

to quote the same few sentences extracted from these documents, yet a 

close study of the material in its entirety provides ample information 

about the working method of Cornelis and his associate. These texts not 

only re-state provisions from the original contract, but also show how far 

the work had progressed at various stages. Combined with stylistic analy-

sis and research of the under-drawing using infrared reflectography, the 

analysis allows for an uncommonly precise reconstruction of the division 

of labour and the sequence in which the work was carried out. Only this 

combination of different methods of research makes it possible to de-

monstrate that the coming into being of the Coronation is more compli-

cated than could be expected on the basis of the documents alone. An 

otherwise obscure  sentence in the first of the two documents can be used 

to explain the many discrepancies between the under-drawing and the 

painted surface. It also becomes clear that it was not so much the partici-

pation of a second painter which met with objections from the donor, as 

hitherto assumed, but the fact that Albert Cornelis had not carried out his 

commission in accordance with his instructions. In the end, Cornelis had 

to adjust a painting that had largely been finished, according to the origi-

nal contract. 

This chapter is an edited version of 'The genesis of Albert Cornelis' Coro-

nation of the Virgin in Bruges', Burlington Magazine vol. CXLII, no. 

1172, November 2000, pp. 672-680. 
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The making of so-called 'dozijnstukken', cheap paintings of generic the-

mes churned out by painters at the lower end of the market, is the subject 

of chapter V. This practice is often described as mass production, but 

when it comes to paintings the term manufacture is more suitable for this 

serial, fast and cheap method of production. Manufacture is used to de-

signate an industrial process where little or no equipment is used. Diffe-

rent sources testify that the least prosperous painters responsible for this 

kind of painting did not operate on their own, but worked in the service of 

art dealers. The surviving records of the seventeenth-century Antwerp 

trading firms Forchoudt and Musson demonstrate how art dealers syste-

matically applied division of labor when commissioning cheap paintings. 

Karel van Mander, in the biography of his teacher Pieter Vlerick, descri-

bes a far-reaching division of labour among the Malines tüchlein painters 

around the middle of the sixteenth century. It might seem an anachro-

nism, but in Van Mander's description the characteristics of modern as-

sembly line production can be recognized: different collaborators each 

executing a clearly delineated part of one and the same painting. Unfor-

tunately, this type of painting on canvas is highly perishable, and very few 

have been preserved. The only corpus to provide an opportunity to exa-

mine the described method in practice is that of the works attributed to 

the so-called group Verbeeck. Although there are unmistakable signs of 

serial production in these paintings, there is too little comparable materi-

al to reach firm conclusions. Moreover, the cohesion of the group Ver-

beeck derives from an attribution based on the similarity of motifs, which 

increases the risk of a circular argument.  
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In the production method discussed in chapter VI, collaboration is no 

longer a means to cut costs or gain time, but a purpose in its own right to 

increase value. The joining of forces by renowned painters gave a painting 

added lustre, and turned it into a coveted collector's item. The Earthly 

Paradise by Jan Brueghel I and Peter Paul Rubens is examined as exem-

plary of this so called prestige collaboration. Comments by contempora-

ries show that it was precisely the fact that the painting was a co-

production by these two famous masters that made the work into a real 

showpiece. The composition as a whole, including the figures is grounded 

in a pictorial tradition that enjoyed popularity in the late sixteenth and 

early seventeenth centuries. The painting contains information on the 

way the collaborative creation of this composition was organised. Follo-

wing its execution step-by-step, from the purchase of the panel to affixing 

the signature, provides information about the work's progress. What can 

be deduced from the paint surface of the Earthly Paradise, agrees with 

the working method for paintings in which another painter provided the 

figures that can be distilled from the journal of Jan Brueghel II. It sug-

gests that Jan Brueghel I must have been the initiator as wel as the final 

vendor of the The Hague Earthly Paradise. It is, however, Rubens' mas-

terly contribution that makes this painting into something really extraor-

dinary. His share in the invention of the composition is particularly appa-

rent from the image sources used. In this case, the whole is more than 

merely the sum of two parts produced by different masters. 

This chapter is an edited version of 'In kompagnie geordonneert en ge-

schildert, een onderzoek naar de ontstaansgeschiedenis van het Aardse 

Paradijs van Peter Paul Rubens en Jan Brueghel d.O', Oud Holland 115 

nr. 2, 2001/2002, pp. 111-130. 
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Epilogue 

In the epilogue Mintzberg's methodology is used to verify whether the 

conclusion of chapter III - in which the work process is related to the 

success of the result, the painting - can be applied in reverse: are there 

types of paintings, or certain styles that lend themselves well to division 

of labor; or styles where collaboration is not to be expected? Using the 

workshop practice of Frans Floris and Rembrandt as examples, the me-

thods and styles of painters can be analysed for opportunities to divide 

the labor as well as the potential benefits of doing so. This can give insight 

into whether or not division of labour is to be expected. In addition, such 

an analysis can help with assembling a painter's oeuvre, support  argu-

ments for attributions, and clarify the evaluation of the authenticity of a 

piece. On the basis of research on paintings by two hands it is possible to 

establish a direct link between style and economic factors, not in terms of 

the general economic conjuncture where it is often sought, but much 'clo-

ser to the workfloor', in the organization of labor in the painter's work-

shop. 


