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Schutters, gildebroeders, regenten en regentessen 

Het Amsterdamse corporatiestuk 1525-1850 

 
Academisch proefschrift Norbert E. Middelkoop – samenvatting 
 

Ruim honderd jaar geleden, in 1902, publiceerde Alois Riegl (1858-1905) het gezaghebbende 

Das holländische Gruppenporträt. Als een van de eersten ging hij dieper in op de specifiek 

compositorische en visuele kwaliteiten van het genre van het Hollandse corporatiestuk. 

Hoewel sindsdien vele schutters-, regenten- en gildestukken het onderwerp zijn geweest of deel 

hebben uitgemaakt van zowel historische als kunsthistorische studies, is het Amsterdamse 

institutionele groepsportret nooit eerder als geheel bestudeerd. Deze studie heeft als doel om 

in dit gemis te voorzien. 

Definiëring en doelstelling 

Een corporatiestuk of institutioneel groepsportret toont personen behorende tot één 

organisatie, waarbinnen de geportretteerde hoofdpersonen een gezamenlijke 

verantwoordelijkheid delen, hun door de organisatie toevertrouwd. In Amsterdam werd deze 

bekrachtigd door de burgemeesters; zij begaven de ambten en benoemden de hoofdofficieren 

der schutterij. De verantwoordelijkheid was weliswaar van tijdelijke aard, maar door het 

portret werd de herinnering aan de periode van de in gezamenlijkheid uitgevoerde, 

onbezoldigde functies levendig gehouden. 

De Amsterdamse corporatiestukken die de Gemeente Amsterdam in eigendom heeft, 

worden beheerd door het Amsterdam Museum (98 stuks) en het Rijksmuseum (32 stuks). 

Andere zijn nog altijd in bezit van de oorspronkelijke instellingen – het voormalige 

Walenweeshuis, nu het Hospice Wallon, bezit het grootste aantal (elf stuks) – of bevinden zich 

buiten Amsterdam. Alle 228 gedocumenteerde exemplaren zijn in dit proefschrift opgenomen 

en gecatalogiseerd, voorzien van een letter die verwijst naar het subgenre waartoe ze behoren, 

en een volgnummer: drie broederschapsportretten, 94 schuttersstukken, 75 regentenstukken, 

50 gildestukken, drie portretten voor het Collegium Medicum en drie portretten voor de 

Oppercommissarissen der Walen. Van deze schilderijen zijn er 165 bewaard gebleven; in de 

loop der eeuwen zijn er tenminste 36 schuttersstukken, achttien gildestukken en zeven 

regentenstukken geheel – of voor het grootste gedeelte – verloren gegaan. 

De productie van groepsportretten voor de stedelijke instellingen van Amsterdam is in 

zowel kwantitatief als kwalitatief opzicht uitzonderlijk te noemen. Dit proefschrift gaat echter 

niet in op de schilderijen afzonderlijk; zij worden voornamelijk besproken in de context van de 

ensembles waartoe ze behoorden. Om die reden is er evenmin systematisch aandacht besteed 

aan de verantwoordelijke schilders. Uiteraard komen zij ruimschoots ter sprake, niet in de 

minste plaats omdat velen van hen hun doorbraak bij een klantenkring van gegoede 

Amsterdamse burgers te danken hadden aan het succes van hun eerste groepsportret.  

Centraal daarentegen staan de afzonderlijke instanties, en in het verlengde daarvan de 

personen die de opdrachten hebben verstrekt. Wie zijn er afgebeeld en waarom? Waar 

bevinden zij zich in de voorstelling? Hoe functioneerden de schilderijen voor de 



 

opdrachtgevers en hun opvolgers? Bestudering van de vele beschikbare primaire en secundaire 

bronnen over de instellingen, afzonderlijk en gezamenlijk, heeft meer inzicht verschaft in de 

totstandkoming en groei van ensembles. In sommige gevallen bleken daarnaast archivalia van 

de zorg- en tuchtinstellingen en de ambachtsgilden met betrekking tot hun achttiende-eeuwse 

groepsportretten toepasbaar op de oudere exemplaren. Ook kon het ontbreken van een intact 

archief van de Amsterdamse schutterij enigermate worden gecompenseerd met de informatie 

ontleend aan het onderzoek naar de latere lotgevallen van de schuttersstukken. 

De gebouwen 

Een belangrijk deel van het onderzoek is gewijd aan de relatie tussen de schilderijen en de 

ruimten waarvoor zij zijn gemaakt, en derhalve aan de gebouwen waar zij waren gehuisvest. 

Vele vertrekken waar schilderijen zich bevonden, bestaan nog: min of meer volledig in de 

gevallen van het Burgerweeshuis, het Oudezijds Huiszittenhuis, het Spinhuis, het 

Walenweeshuis, het Rooms Catholijk Maagdenhuis, en de lokalen van het Chirurgijnsgilde, het 

Metselaarsgilde en de Oppercommissarissen der Walen; in sterk gewijzigde vorm, zoals de 

Handboog- en Kloveniersdoelen en het Aalmoezeniersweeshuis; of zij kunnen met behulp van 

oude plattegronden bij benadering worden gereconstrueerd, zoals de Voetboogdoelen, het 

Leprozenhuis, het Nieuwezijds Huiszittenhuis, het Oude Mannen en Vrouwen Gasthuis en de 

vergaderplaatsen van de waardijns der lakenen en het Goud- en Zilversmedengilde.  

Met uitzondering van de Grote Zaal van de Kloveniersdoelen, de gildekamer van het 

Chirurgijnsgilde, alsmede de regentenkamers van het Burgerweeshuis en het Rooms Catholijk 

Maagdenhuis, zijn de fysieke ruimten waar de groepsportretten zich bevonden, niet eerder bij 

het kunsthistorische onderzoek betrokken. Nochtans blijkt daaraan meer dan eens essentiële 

informatie te kunnen worden ontleend over de plaatsing en daarmee over de context van de 

schilderijen. Onderzoek naar de bouw- en verbouwingsgeschiedenis van de gebouwen waar de 

verschillende instellingen waren gevestigd, toont aan dat de opdrachtverstrekking niet alleen 

verband hield met de behoefte aan representatie en nagedachtenis bij de initiatiefnemers, 

maar evenzeer het gevolg was van de beschikbaarheid van voldoende wandruimte in 

representatieve vertrekken: zonder wand geen opdracht.  

Al op hun eerste adressen werden, indien nodig, groepsportretten verplaatst. De meest 

voorkomende aanleiding was de komst van een nieuw schilderij. De ongeschreven regel was 

dat oudere schilderijen dan verhuisden naar een minder prominente wand in hetzelfde vertrek, 

of naar een andere ruimte. In dit proefschrift is dit proces deels gereconstrueerd voor de drie 

doelens, evenals voor het Chirurgijnsgilde in de Waag. Ook ten aanzien van enkele zorg- en 

tuchtinstellingen zijn de interne verhuizingen in kaart gebracht. Want pasten de schilderijen 

gedurende de zeventiende eeuw nog in de vergaderkamers, de oplevering van achttiende-

eeuwse regentenstukken leidde menigmaal tot verplaatsingen van oudere portretten of – zoals 

in het geval van het Oudezijds Huiszittenhuis in 1779 – de inrichting van een schilderijenzaal 

op zolder: een pril voorbeeld van musealisering. 

Sommige portretinitiatieven volgden op verbouwingen, nieuwbouw of een jubileum 

van de instelling, maar de belangrijkste aanjager voor een opdracht was de periodieke 

vernieuwing van het college als geheel. Bij instellingen met grotere reeksen van regenten-



 

stukken ontstond gewoonlijk pas draagvlak voor een nieuwe opdracht wanneer alle, op het 

meest recente groepsportret afgebeelde regenten niet meer in functie waren. Van eenzelfde 

regelmaat van opdrachtverstrekking is sprake bij de ambachtsgilden, waar een aanmerkelijke 

verversing van de groep verkiesbare overlieden een vereiste was. Bij het Chirurgijnsgilde 

speelde bij het initiatief tot een groepsportret daarenboven de benoeming van een nieuwe 

prelector mee, waarna de opdracht korte tijd later placht te volgen.  

De mensen 

Corporatiestukken zijn het resultaat van een collectieve wens bij een groep mensen tot 

vereeuwiging in de uitoefening van gezamenlijk gedeelde functies. Voor dit onderzoek is 

getracht de maatschappelijke positie, de sociale carrière en de kapitaalkracht van de 

geportretteerde schutters, regenten, regentessen, gildeleden en andere functionarissen in kort 

bestek inzichtelijk te maken, opdat daarmee de urgentie van hun gezamenlijke portrettering 

kan worden begrepen. Hiertoe is ook gekeken naar degenen die, hoewel zij dezelfde functies 

vervulden, niet zijn geportretteerd.  

Alle hogere functies bij de schutterij, de zorg- en tuchtinstellingen en de gilden werden 

begeven door de burgemeesters. Bij de instellingen gingen hieraan voordrachten door de 

zittende regentencolleges vooraf, waarbij het niet ongebruikelijk was dat regentschappen 

overgingen van de ene generatie op de volgende. Het betrof steeds onbezoldigde functies; 

uitoefening ervan bood de betrokkene de mogelijkheid zich te bekwamen in het openbaar 

bestuur, maakte deel uit van de christenplicht, verschafte status en – voor de mannen – kans 

op een positie in het stadhuis. Instellingen van niet-Nederduits Gereformeerde snit, zoals het 

Walenweeshuis, voorzagen in de benoemingen van regenten en regentessen vanuit de eigen 

gelederen. 

Ter vergelijking zijn naast de functies van officier of instellingsregent ook die van 

kerkmeester en stadhuisfunctionaris in kaart gebracht, de eerste omdat er eenzelfde zwaarte 

aan werd toegekend als aan die van instellingsregent en de functies zelden tezelfdertijd werden 

uitgeoefend, de tweede omdat een – bezoldigd – ambt ten stadhuize voor velen de hoogste 

haalbare maatschappelijke functie was. Bestond binnen de schutterij een vanzelfsprekende 

rangorde – na 1578 behoren kapitein, luitenant, vaandrig en sergeants tot de vaste aanwezigen 

op het schuttersstuk – uit de mobiliteit onder instellingsregenten komt naar voren dat er ook 

een zekere hiërarchie in aanzien heeft bestaan tussen de zorg- en tuchtinstellingen, die in de 

loop der tijd overigens varieerde. 

Om inzicht te verkrijgen in de motieven van degenen die opdrachten voor 

groepsportretten verstrekten, is een prosopografische verkenning verricht van de mannelijke 

stadsbevolking die tussen 1578 en 1793 in aanmerking kwam voor onbezoldigde, 

leidinggevende functies in het openbaar bestuur. Uit analyse van de gegevens blijkt dat 

officiersfuncties en regentschappen vaak voor langere periodes door leden van dezelfde 

families werden vervuld. Ook komt een zekere informele hiërarchie binnen dergelijke functies 

naar voren, waarbij een betrekking op het stadhuis voor menig oud-instellingsregent of officier 

het einddoel was. Daaraan kon een sterk door de tijd heen wisselende cursus honorum 

voorafgaan. Legde het regentschap van een instelling voor een redelijk gegoede mannelijke 



 

poorter tussen de Alteratie (1578) en het tweede decennium van de zeventiende eeuw nog 

evenveel gewicht in de schaal als een officiersfunctie, nadien nam de maatschappelijke zwaarte 

van een regentschap allengs af. Regenten van zorg- of tuchtinstellingen werden nadien 

voornamelijk gerekruteerd uit de hogere middenklasse of lagere elite, officieren van de 

schutterij uit dezelfde families als de leden van de stadsregering. Wanneer deze elitefamilies op 

het stadhuis stevig in het zadel zaten, leverden zij nauwelijks nog regenten van zorg- en 

tuchtinstellingen maar bleven zij in beeld in de schutterijtop. Die sterke vertegenwoordiging 

van officieren ten stadhuize nam in de achttiende eeuw af, maar bleef tot 1748 nog altijd groter 

dan het aandeel van instellingsregenten. In de tweede helft van de achttiende eeuw werden 

regentschappen bij een zorg- of tuchtinstelling nog nauwelijks door leden van de mannelijke 

elite vervuld.  

De regentessen van zorg- en tuchtinstellingen, waarvan een apart namenbestand is 

aangelegd, namen een speciale positie in. Bij gebrek aan bestuurlijke alternatieven – vrouwen 

konden immers niet stijgen op de sociale ladder – was een regentschap de enige functie die zij 

in het openbare leven konden vervullen, reden waarom zij in de meeste gevallen behoorden tot 

dezelfde elitaire bovenlaag als de stadhuistop; de burgemeesters benoemden vooral weduwen, 

echtgenotes of dochters van mannelijke leden van de stedelijke elite. Hun veelal hogere 

afkomst dan die van hun confrères verschafte hun om die reden een stevige positie binnen de 

organisaties. 

Samen op het portret 

Bij het componeren en schilderen van een groepsportret diende de kunstenaar rekening te 

houden met de uiteenlopende wensen van zijn opdrachtgevers – gelijkenis, decorum, 

hiërarchie, attributen – en de voorstelling zo nodig te verlevendigen met bijfiguren. 

Voorstudies en presentatiemodellen van groepsportretten maakten deel uit van het creatieve 

en zakelijke proces tussen de schilder en zijn opdrachtgevers, waarbij de schilder zich vooral 

had te conformeren aan de wensen van zijn klanten. 

De initiatiefnemers van een opdracht handelden per definitie gezamenlijk. Maar voor 

hun beeltenissen betaalde doorgaans iedere deelnemer afzonderlijk. De gemiddelde prijs per 

geportretteerde persoon onderging in bijna tweehonderd jaar een lichte stijging: van vijftig 

gulden in 1617 tot honderd gulden in 1642 – plus nog een paar gulden voor de lijst – waarna de 

prijs tot begin negentiende eeuw gelijk bleef. Een dergelijk bedrag zal voor de meeste 

potentiële klanten binnen de leidende kaders van de schutterij en de zorg- en tuchtinstellingen 

niet onoverkomelijk zijn geweest, maar voor gewone schutters of voor minder gegoede 

ambachtslieden kan het een reden zijn geweest om voor de eer te bedanken. Afgaande op 

gegevens over vermogen of inkomen, vooral op basis van de belastingheffingen van 1585, 1631, 

1674 en 1742, bestonden er grote verschillen in kapitaalkracht. Bij de schuttersstukken van na 

1578 was deelname hoe dan ook slechts voorbehouden aan een klein percentage van de 

manschappen. 

Om te reconstrueren wat de opdrachtgevers ertoe bracht om een groepsportret te laten 

schilderen, is getracht zoveel mogelijk afgebeelde hoofdpersonen te identificeren. Bij dit proces 

vormen de herkomst en de datering van het schilderij het logische uitgangspunt, in combinatie 



 

met de overgeleverde namenborden en -lijsten, wapenborden en -schilden, aangevuld door 

archiefonderzoek. Vergelijking van meerdere beeltenissen van dezelfde personen, soms in 

verschillende functies, heeft een groot aantal nieuwe identificaties opgeleverd, steeds 

ondersteund door de gedocumenteerde rol van de betrokkene bij de instelling. Voor de – 

wijkgebonden – schuttersstukken van omstreeks 1631 kon gebruik worden gemaakt van het 

belastingkohier uit dat jaar, dat per stadswijk de adressen en namen van alle voor meer dan 

duizend gulden gegoede huishoudens bevat. Bij regenten- en gildestukken bleek het mogelijk 

de veelal overgeleverde namen met meer zekerheid aan beeltenissen te koppelen door een 

kritische toepassing van het in deze studie vastgestelde rangordebeginsel – de oudst gediende 

van het geportretteerde college zit op de voorgrond, de nieuwkomer staat op de achtergrond – 

aangevuld met de evidente leeftijdsverschillen tussen de geportretteerden en, mits 

voorhanden, individuele portretten ter vergelijking. Desondanks blijft het identificeren van 

personen op groepsportretten een bewerkelijke onderneming en is het in lang niet alle gevallen 

mogelijk; bij de zestiende-eeuwse schuttersstukken zijn daarenboven eenvoudigweg te weinig 

namen overgeleverd. 

Analyse van de verzamelde gegevens leert dat tussen 1617 en 1650 ongeveer 80% van 

de 600 toentertijd actieve officieren van de schutterij, instellingsregenten, kerkmeesters en 

stadhuisfunctionarissen op een schutters- of regentenstuk is geportretteerd. Sommigen komen 

zelfs op meer dan één schuttersstuk voor, of zijn als schutter én – meestal erna – als regent 

afgebeeld. Na het verdwijnen van het schuttersstuk als subgenre, in de jaren vijftig van de 

zeventiende eeuw, komen meervoudige beeltenissen van dezelfde persoon op 

corporatiestukken nauwelijks meer voor. 

Voor de beeltenissen van personeel, inwoners van de zorg- en tuchtinstellingen en 

andere bijfiguren kreeg de schilder indirect betaald; de vergoeding was inbegrepen in de prijs 

per deelnemende hoofdpersoon. Sommige van deze ‘bijfiguren’ zijn bewust anoniem gehouden, 

zoals behoeftige kinderen of ouden-van-dagen, maar bij afgebeeld personeel gaat het evident 

om portretten. Met hun aanwezigheid zorgen de binnenvaders en -moeders – sommigen van 

hen zijn identificeerbaar – voor een bescheiden verhalend element, waarbinnen de aandacht 

meestal op de voorzitter is gericht, en dat aldus de boodschap van goed bestuur onderstreept. 

De schilder had ook een compositorische reden om bijfiguren toe te voegen; binnenkomend 

personeel verschafte hem een logisch voorwendsel om de hoofden van alle hoofdpersonen voor 

even dezelfde kant op te laten staan, naar het licht gewend.  

Wat betreft ‘zelfportretten’ op schuttersstukken is het niet uitgesloten dat sommige 

daarvan deel uitmaakten van een zakelijke overeenkomst met de opdrachtgevers, waarbij de 

schilder zijn dienstplicht geheel of gedeeltelijk afkocht door levering van een schuttersstuk. 

Voor Antwerpen zijn dergelijke transacties gedocumenteerd. 

Uit de motivatie rondom de opdrachtverstrekking en gegevens over de plaatsing van 

sommige corporatiestukken kan worden afgeleid dat het de initiatiefnemers enerzijds te doen 

was om te voorzien in passende decoratie van het huis, meer in het bijzonder van de 

representatieve vertrekken, anderzijds om een blijvende herinnering aan hun zittingsperiode 

achter te laten. Meer specifieke getuigenissen van de opdrachtgevers zelf zijn weliswaar 

schaars, maar dat de schilderijen dienden ter bevestiging van de status die de uitgevoerde 



 

functie met zich meebracht, staat buiten kijf. De aanwezigheid ervan zal bij bezoekers of 

bewoners van de instelling ontzag hebben ingeboezemd, zeker wanneer zich in de directe 

omgeving van het groepsportret oudere schilderijen bevonden, waarop voorgaande rotten, 

compagnieën of bestuurscolleges waren afgebeeld. Ook volgende generaties in vergelijkbare 

functies ontleenden er een deel van de gewenste status aan. 

In stadsbeschrijvingen, kunstenaarsbiografieën, reisverslagen en reisgidsen worden de 

doelens veelvuldig beschreven als locaties waar mensen samenkwamen als er iets te vieren viel, 

om een glas te drinken of om te blijven overnachten. Dit gebeurde te midden van de 

schuttersstukken, die een enkele maal ook worden genoemd. Uit vermeldingen in dergelijke 

bronnen is voorts op te maken, zij het indirect, dat ook de regenten- en gildekamers niet alleen 

voor direct betrokkenen maar ook voor gemotiveerde buitenstaanders toegankelijk zijn 

geweest. Een fooi aan de portier of binnenvader zal daarbij op prijs zijn gesteld.  

De schutterij 

Schuttersstukken, die in Amsterdam zijn vervaardigd tussen 1529 en 1653, tonen in de meeste 

gevallen steeds één rot schutters of de manschappen uit één compagnie. Zij waren verdeeld 

over drie doelens, de uit de vroege zestiende eeuw daterende vergaderplaatsen van de 

schutterijen: de Handboog- en Voetboogdoelen aan het Singel, en de Kloveniersdoelen aan de 

Amstel. De compacte vorm en indeling van de vroegste exemplaren blijkt mede door 

bouwkundige omstandigheden bepaald; aan de korte wanden van de belangrijkste zaal was, 

vanwege de schouw in het midden, steeds plaats voor drie schuttersstukken naast elkaar, wat 

een vaste maatvoering in de hand heeft gewerkt. Bij de opdrachten die volgden, is steeds 

terdege rekening gehouden met de beoogde locatie van ieder schilderij; zo werden vooral na 

fysieke uitbreidingen van de drie doelens weer opdrachten verstrekt. De werkplaats van Jacob 

Cornelisz, voortgezet door zijn zoon Dirck Jacobsz en diens neveu Cornelis Anthonisz, moet de 

vraag naar portretten vanuit de schutterij hebben gevoed. Tot aan het begin van de jaren zestig 

bleef dit atelier een groot gedeelte van de productie verzorgen – toen er onder schutters al 

sprake was van een traditie.  

Na de Alteratie (1578) zette een schaalvergroting van het schuttersstuk door, mede als 

gevolg van de reorganisatie van de schutterij. Voortaan werden niet langer alle leden van een 

rot schutters geportretteerd, maar slechts een gedeelte van de bij de burgervendels aangesloten 

manschappen – één compagnie kon uit wel 180 schutters bestaan. Aangezien in de zeventiende 

eeuw als gevolg van de groei van de stad ook het aantal compagnieën allengs toenam, en deze 

plachten te rouleren tussen de doelens, is het lastig in alle gevallen met zekerheid te bepalen 

voor welk gebouw, laat staan voor welke wand, de schilderijen oorspronkelijk bestemd zijn 

geweest. Toch is een poging ondernomen hun locaties te reconstrueren, met als ijkpunt de 

notities die Gerard Schaep Pietersz (1599-1655) maakte tijdens zijn rondgang door de doelens 

in februari 1653. Alle drie doelens waren in de decennia daarvoor met nieuwbouw uitgebreid, 

wat had geleid tot nieuwe opdrachten. Daaraan kwam een einde na 1650, toen het aantal 

stadswijken van twintig op 54 werd gebracht, mede als gevolg van de mislukte belegering van 

Amsterdam door stadhouder Willem II. De doelens hadden hun maximale fysieke omvang 

bereikt en de wanden waren rijkelijk gevuld. In het besef dat het met 54 compagnieën 



 

praktisch onmogelijk was geworden om nog van iedere compagnie een schuttersstuk te laten 

schilderen, lieten de drie colleges overlieden de bestaande reeksen afsluiten met hun eigen 

groepsportretten, geschilderd door Bartholomeus van der Helst. 

Vanaf 1683 werden successievelijk schuttersstukken naar het stadhuis op de Dam 

overgebracht, niet alleen ter decoratie van de ruimten op de eerste en tweede verdieping maar 

ook om ze te behoeden voor verval. Uit de werkzaamheden aan de schuttersstukken door 

restaurator-beheerder Jan van Dyk (ca. 1690-1769) vanaf 1746, zowel in de doelens als op het 

stadhuis, blijkt een vanzelfsprekend besef bij de stadsregering dat de deels uit hun 

oorspronkelijke context losgeweekte schilderijen aandacht en zorg behoefden. Dit gevoel was 

ingegeven door motieven van zowel historische als artistieke aard; de schuttersstukken 

verbeeldden ‘dappere mannen’ die herinnerden aan roemvolle tijden, en waren het werk van 

‘voortreffelyke meesters’. De decoratie van het stadhuis met schuttersstukken mag als een 

vroege vorm van musealisering worden beschouwd. 

De zorg- en tuchtinstellingen 

Het jongere genre van het regentenstuk bestond tussen 1617 en 1852. De huisvesting van 

bestaande of nieuw gestichte zorg- en tuchtinstellingen in geconfisqueerde voormalige 

katholieke gebouwcomplexen vanaf de Alteratie had er de weg voor geplaveid. In navolging van 

de schutterij ontstond er ook bij de zorg- en tuchtinstellingen behoefte aan decoratie van de 

nieuwe regentenkamers. Cornelis van der Voort introduceerde in 1617-’18 voor het Rasphuis, 

de Gasthuizen en het Oude Mannen- en Vrouwengasthuis een nieuw portrettype, met als 

belangrijkste compositiekenmerk de vergaderende groep rondom de tafel. Ook is door hem een 

plaatsingshiërarchie van het college binnen de voorstelling ontwikkeld; dit blijkt uit de 

vergelijking met andere portretten van de regenten, uit de onderlinge leeftijdsverschillen en uit 

die gevallen waarin de identificatie zeker is dankzij nummers bij de afzonderlijke beeltenissen 

en corresponderende namenlijsten. Deze rangorde werd bepaald door de volgorde van 

toetreding tot het college; de oudst gedienden zitten in het beste licht op de voorgrond, terwijl 

de na hen aangekomen regenten verder naar achteren zitten, en de laatst benoemden staand 

zijn afgebeeld.  

Met behulp van de overgeleverde en deels gereconstrueerde namenlijsten is getracht te 

bepalen wie er op de regentenstukken zijn afgebeeld en waar zij zich op het schilderij bevinden. 

Voorzichtigheid blijft evenwel geboden. Schilders konden afwijken van het hiërarchische 

principe en de opdrachtgevers naar anciënniteit simpelweg op een rij afbeelden, ongeacht hun 

positie ten opzichte van de tafel. Anderen plaatsten de oudst gediende juist tegenover de 

natuurlijke lichtbron, zodat het licht goed op zijn gezicht viel. Om de identificatie van de 

geportretteerden aannemelijk te kunnen maken, blijft bewijs van buiten het schilderij daarom 

altijd gewenst. 

Meer nog dan in het geval van de schuttersstukken zijn de regentenstukken nauw te 

verbinden met de gebouwen waarvoor ze zijn vervaardigd. Dat ook bij dit subgenre tevoren 

bekend was waar een schilderij zou worden geplaatst, blijkt behalve uit de afmetingen van de 

schilderijen en de beschikbare wanden ook uit de richting van het licht binnen de voorstelling, 

die gewoonlijk de natuurlijke lichtinval in de ruimte volgde, net als bij de schuttersstukken. 



 

Ten aanzien van de zorg- en tuchtinstellingen met een substantiële reeks groepsportretten – 

het Oude Mannen en Vrouwen Gasthuis, het Leprozenhuis, het Spin- en Nieuwe Werkhuis en 

het Oudezijds Huiszittenhuis – is door analyse van de gegevens over de wel en niet 

geportretteerde regenten vast komen te staan dat initiatieven tot nieuwe opdrachten pas 

werden genomen nadat iedereen die op het laatst geleverde groepsportret was vereeuwigd, van 

het toneel was verdwenen, tenzij de opdracht slechts een gedeelte van het college betrof. 

Als alternatief voor het regentenstuk raakten in de tweede helft van de zeventiende 

eeuw wapenborden in zwang: doekschilderingen waarop de familiewapens van aantredende 

regenten en regentessen werden aangebracht. Voordeel was dat ze per gerepresenteerde 

bestuurder goedkoper waren, minder wandruimte innamen en ook nog eens langer meegingen, 

omdat ze ‘op de groei’ waren gemaakt. Hetzelfde gold voor de afzonderlijke houten 

wapenschilden, die bij bestuurswisselingen gemakkelijk waren te vervangen, en de 

namenborden en wapenboeken, die van een aantal instellingen zijn overgeleverd. Wij danken 

er overzichten aan van het aan- en aftreden van regenten en regentessen – soms zelfs met 

opgaaf van reden. Ondanks deze handzame alternatieven werd tot in de negentiende eeuw 

door colleges regenten en regentessen voor groepsportretten geposeerd. Met de geleidelijke 

reorganisatie van de meeste zorg- en tuchtinstellingen vanaf de late achttiende eeuw hield het 

genre uiteindelijk op te bestaan. 

De ambachtsgilden, het Collegium Medicum en de Oppercommissarissen der 

Walen 

De opdrachten voor groepsportretten afkomstig van de ambachtsgilden kwamen veel later op 

gang dan die voor de schuttersstukken. De productie van vijftien glasramen van 

ambachtsgilden in de Zuiderkerk omstreeks 1611 zal bij sommige gilden de behoefte aan 

groepsportretten hebben belemmerd, wat niet wegneemt dat het vroegst bewaarde exemplaar 

in 1599 is geschilderd; het laatste dateert van 1766. Lang niet alle ambachtsgilden sloten aan 

bij de tendens onder de zorg- en tuchtinstellingen om hun bestuurscolleges te laten 

vereeuwigen. Alleen de meest kapitaalkrachtige konden zich groepsportretten veroorloven, 

mede omdat zij beschikten over huisvesting die ruim genoeg was voor groepsportretten, zoals 

de chirurgijns, de wijnkopers en -kuipers, en de goud- en zilversmeden. 

De meeste gildestukken vertonen sterke formele overeenkomsten met de regenten-

stukken, vooral vanwege de tafel als beeldbepalend element en de relatief kleine, vergaderende 

groep eromheen geschaard. De ‘Anatomische Les’ als thema voor groepsportretten van het 

Chirurgijnsgilde vormt de vanzelfsprekende uitzondering, alhoewel ook daarin voor de tafel 

een centrale rol is weggelegd. Behalve compositorische overeenkomsten met de regenten-

stukken zijn er parallellen wat betreft de plaatsingshiërarchie; voor overlieden van de gilden, 

die telkens voor twee of drie jaar werden benoemd, waarna zij voor tenminste één jaar 

‘afgingen’ en dan weer herkiesbaar waren, bepaalde het eerste jaar van dienst als overman de 

rangorde, wat ook op menig gildestuk leidend is geweest voor de plaatsing. Bij het Collegium 

Medicum blijkt de hogere rang van de vier doctores ten opzichte van de twee apothekers uit 

hun voornamere posities op de groepsportretten van de inspecteurs.  



 

Voor de minder kapitaalkrachtige gilden boden namenborden en wapenborden een goed 

alternatief; hierop werden de zittingsperioden van de overlieden bijgehouden. Bij de redelijk 

gegoede Oppercommissarissen der Walen werd de productie van een aaneengesloten reeks 

groepsportretten – tot 1795 – onderbroken door de opeenvolgende wapenschildjes van nieuw 

aangetreden havenmeesters, die aan de lijst van Willem van de Veldes Gouden Leeuw op het IJ 

waren bevestigd.  

Groepsportretten op drift 

De meeste Amsterdamse schutters- en regentenstukken vonden vroeg of laat hun weg naar 

beheer van stadswege, als gevolg van opheffing van de organisaties of verregaande fusies.  

Deze vanzelfsprekende route kwam voort uit de omstandigheid dat de gebouwen waar zich de 

schilderijen bevonden, stadseigendom waren. De aanwezige inventaris was onlosmakelijk met 

het pand verbonden, en particulieren konden nu eenmaal lastig aanspraak maken op het 

eigendomsrecht van groepsportretten. Bij de ambachtsgilden verliep dit proces evenwel 

anders, hoewel de meeste eveneens waren gevestigd in gebouwen of ruimten die door de stad 

ter beschikking waren gesteld. Na de geleidelijke opheffing vanaf 1795 werd in 1820 per 

Koninklijk Besluit bepaald dat de beheerders van de gildefondsen hun eigendommen moesten 

overdragen aan de gemeentebesturen. In de jaren erna zijn verschillende groepsportretten van 

gilden onder de hamer gebracht of onderhands verkocht, en vervolgens zoekgeraakt. Ook 

werden er portretten uit de doeken gesneden voor nazaten of om ze beter verkoopbaar te 

maken. De uit Amsterdam verdwenen verzameling van het Chirurgijnsgilde kon uiteindelijk 

goeddeels worden veiliggesteld, maar van andere instellingen, zoals het Wijnkopers-, het 

Kuipers- en Wijnverlatersgilde en de waardijns der lakenen, is het geschilderde erfgoed voor 

het grootste gedeelte verdwenen. 

Van de schutters- en regentenstukken werden er in 1808 op last van de koning 

Lodewijk Napoleon zes opgenomen in het nieuwe Koninklijk Museum, waaronder Rembrandts 

Nachtwacht en Staalmeesters, en Van der Helsts Schuttersmaaltijd en Doelheren. Samen met 

Van de Veldes Gouden Leeuw vormde de groep een van de pijlers waarop het Rijks Museum 

werd gegrondvest; in 1817 opende het zijn deuren in het Trippenhuis. Andere groepsportretten 

belandden na de Frans-Bataafse tijd in het nieuwe stadhuis op het Prinsenhof. De in 1845, 

1867, 1872 en 1876 in Amsterdam gehouden grote kunst- en historische tentoonstellingen 

voedden de smaak van het grote publiek, dat bij die gelegenheden met het verborgen stedelijk 

kunstbezit werd geconfronteerd. In de toenemende kritiek, naar aanleiding van die 

presentaties, op de ondermaatse huisvesting van de ‘meesterstukken’ van de stad was de 

groepsportretten steeds een voortrekkersfunctie toebedeeld. De ministeriële beslissing een 

nieuw Rijksmuseum te bouwen in Amsterdam, werd mede ingegeven door de toezegging van 

de stad om dit erfgoed van formaat, samen met het Museum van der Hoop, als permanent 

bruikleen aan de staat beschikbaar te stellen. 

Door de geleidelijke musealisering van de Amsterdamse corporatiestukken veranderde 

ook hun functie: van objecten vervaardigd ter decoratie van een bepaalde ruimte en ter 

herinnering aan de mensen die erop zijn afgebeeld, werden zij objecten met een zowel 

artistieke als historische waarde, de laatste in wisselende verhoudingen. Enkele zeventiende-



 

eeuwse groepsportretten kregen in dit proces het predicaat ‘meesterwerk’. Wie erop waren 

afgebeeld, deed er minder toe.  

Het in 1926 in de Waag geopende Amsterdams Historisch Museum nam in de 

discussie over de waarde en de beste bestemming van het stedelijk kunstbezit een steeds 

prominentere positie in. Was het kleine museum aanvankelijk de plaats waar het Rijksmuseum 

de objecten ‘zonder hooge kunstwaarde, zonder kunsthistorische beteekenis en zonder 

algemeen historisch belang’ kwijt kon, alsook de ‘dubbelen’, in de loop der jaren manifesteerde 

het zich meer en meer als een serieus te nemen museale instelling, die zowel de artistieke als de 

historische waarde van de stadscollectie recht wilde doen. De herverdeling van de verzameling 

voorafgaand aan de opening in het voormalige Burgerweeshuis in 1975 ligt aan de basis van de 

huidige opstellingen in zowel het Amsterdam Museum als het Rijksmuseum, die vooral 

zeventiende-eeuwse groepsportretten de ruimte geven. Sinds 2014 is het aanbod aanzienlijk 

verrijkt met de tentoonstelling Hollanders van de Gouden Eeuw in de Hermitage Amsterdam, 

waarin de Amsterdamse corporatiestukken centraal staan en worden geduid in hun historische 

context.  

Amsterdam 

Uit vergelijking met andere steden blijkt dat de Amsterdamse corporatiestukken 

toonaangevend zijn geweest voor de ontwikkeling en de productie van het institutionele 

groepsportret elders in Holland en Zeeland. Zo werden in Amsterdam omstreeks 1530 de 

eerste schuttersstukken geschilderd, ruim vijftig jaar voordat de Haarlemse schutterij dit 

voorbeeld volgde. Die artistieke voorsprong van Amsterdam op de rest van Holland was zonder 

twijfel te danken aan de economische groei van de stad in de late middeleeuwen – en vooral 

gedurende de zestiende eeuw. De sterk expanderende economie en het grote aantal 

immigranten dat daar op afkwam, lagen aan de basis van een welgeorganiseerde stedelijke 

samenleving, waarin voor gegoede poorters gelegenheid bestond om verantwoordelijke taken 

te vervullen binnen een rijk vertakt aanbod aan semiopenbare functies. Deze vanzelfsprekende 

burgerzin zette zich voort na de Alteratie en manifesteerde zich in volle hevigheid in het eerste 

decennium na 1600. Het economische succesverhaal van de eerste helft van de Gouden Eeuw 

is hier bewust slechts zijdelings aangestipt, maar het volstaat om, naast de Alteratie zelf (1578), 

de val van Antwerpen (1585), de oprichting van de VOC (1602) en het in 1609 afgekondigde 

Twaalfjarig Bestand in herinnering te brengen, gebeurtenissen die het succes van een 

economisch steeds welvarender en daardoor ook politiek machtiger wordende stad markeren.  

De stedelijke instellingen waren talrijk en hun ruime behuizingen – veelal aangepaste 

kloostercomplexen of nieuwbouw – boden gelegenheid om op den duur de representatieve 

vertrekken passend te decoreren. De behoefte binnen leidinggevende kringen van schutterij, 

zorg en tucht aan statusbevestigende memorabilia vergrootte de vraag naar corporatiestukken. 

En voorbeeld doet volgen; wanneer de regenten van een van de buurinstellingen zich lieten 

vereeuwigen, konden de anderen lastig achterblijven. Ook de meest kapitaalkrachtige gilden 

sloten aan bij deze tendens en inspireerden daarmee elkaar. Omstreeks 1640 bevonden zich al 

tenminste veertien regentenstukken bij Amsterdamse zorg- en tuchtinstellingen, toen in 

Haarlem pas de eerste opdracht werd verstrekt. 



 

Afgemeten aan de vele ontleningen en parafrases in groepsportretten door kunstenaars die in 

andere steden werkzaam waren, is de voorbeeldfunctie van de Amsterdamse productie op dit 

gebied nauwelijks te overschatten. In mindere mate zijn er ook ontleningen door Amsterdamse 

schilders naar voorbeelden van elders. In het bijzonder valt de kruisbestuiving met Haarlem 

op, wat gezien de geringe afstand tussen de steden niet verwonderlijk is. Daarnaast mag op 

grond van de gedocumenteerde transacties tussen schilders en opdrachtgevers van 

corporatiestukken worden geconcludeerd dat de tarieven voor deelname aan een groepsportret 

in Amsterdam aanzienlijk hoger lagen dan in naburige steden.  

Het aantal corporatiestukken kon in Amsterdam zoveel groter zijn dan elders vanwege 

een relatief brede basis van waaruit de vraag voortkwam: honderden kapitaalkrachtige burgers, 

ressorterend onder drie doelens, twaalf zorg- en tuchtinstellingen en tien ambachtsgilden. 

Onderlinge competitie tussen de organisaties bij het streven naar ‘verfraaiing en memorie’ zal 

katalyserend hebben gewerkt bij de opdrachtverstrekking, evenals de beschikbaarheid van 

uitstekende portretschilders. Zij werden aangetrokken door de Amsterdamse honger naar 

portretten en konden zich, wedijverend met hun vakbroeders, artistiek ontplooien en het genre 

blijven vernieuwen. Die bijzondere balans tussen vraag en aanbod heeft geleid tot een 

ensemble zonder weerga. 

Slot 

De laatste honderdvijftig jaar heeft de kunstgeschiedenis zich ontfermd over individuele 

Amsterdamse schilders en hun oeuvres. Dit heeft enerzijds geleid tot kennisvergroting over 

hun afzonderlijke aandeel in de productie van institutionele groepsportretten, anderzijds heeft 

het deze schilderijen geïsoleerd van de omstandigheden waaronder zij ontstonden, op enkele 

uitzonderingen na, zoals in het geval van Rembrandts vier corporatiestukken. De aandacht van 

de auteurs ging nu eenmaal vooral uit naar de reconstructie van leven en werk van de 

kunstenaars in kwestie. Daarin paste wel het door de schilder gemaakte corporatiestuk, maar 

niet de rest van het betreffende ensemble, dat een veel langere periode besloeg. Deze aanpak 

heeft vele prachtige monografieën, tentoonstellingen en catalogi opgeleverd, waarin evenwel 

de bredere context van het schilderij hooguit wordt geschetst. Daarnaast heeft historisch 

onderzoek naar verschillende Amsterdamse instellingen het nodige verduidelijkt over het 

reilen en zeilen van deze organisaties, maar om begrijpelijke redenen werd daarbij aan de 

schilderijen veelal minder aandacht besteed. Hetzelfde geldt voor een aantal bouwhistorische 

studies, waarin het accent logischerwijs op de geschiedenis van de grond en de muren lag.  

In dit proefschrift heb ik getracht te reconstrueren waar de Amsterdamse 

corporatiestukken zich oorspronkelijk hebben bevonden, wie erop zijn afgebeeld, en wat ze 

betekenden voor de opdrachtgevers en hun opvolgers. Door de schutters-, regenten- en 

gildestukken in hun gemeenschappelijke context te beschouwen en terug te brengen naar hun 

pre-museale oorsprong en bestaan hoop ik dit typisch Hollandse genre in de schilderkunst, 

althans voor Amsterdam, beter toegankelijk te hebben gemaakt en daarmee tevens een solide 

basis te verschaffen waarop toekomstig onderzoek kan worden gegrondvest. Daarnaast spreek 

ik de wens uit dat deze studie zal bijdragen tot het behoud en, waar nodig, het herstel van dit 

bijzondere erfgoed. 



 

Civic Guardsmen, Governors and Guild Members: 

Amsterdam Institutional Group Portraits 1525-1850 

 
Thesis by Norbert E. Middelkoop – Summary 
 

More than a century has passed since Alois Riegl (1858-1905) published the authoritative Das 

holländische Gruppenporträt in 1902. He was one of the first to analyse in greater depth the 

specific compositional and visual qualities of the Dutch institutional group portrait genre. 

Although many paintings of militiamen and civic guardsmen, governors and guild members 

have been the subject of, or have been included in, both historical and art historical research, 

Amsterdam’s institutional group portraits have never before been studied as a whole. The 

present study seeks to rectify this. 

Definition and Objective 

An institutional group portrait depicts people belonging to one organization in which the 

protagonists portrayed share a joint responsibility that has been entrusted to them by that 

organization. In Amsterdam this was ratified by the burgomasters, who bestowed the positions 

on them and appointed senior militia and civic guard officers. The responsibility was 

temporary, but the portrait helped keep alive the memory of the period when these unpaid 

positions were jointly held. 

The Amsterdam institutional group portraits owned by Amsterdam City Council are in 

the custody of the Amsterdam Museum (ninety-eight works) and the Rijksmuseum (thirty-two 

works). Others are still held by the original institutions – the former Walloon Orphanage 

(Walenweeshuis), now the Hospice Wallon, has the most (eleven works) – or are outside 

Amsterdam. All 228 documented works are referred to in this thesis. Each is catalogued with a 

combination of a letter and a number that refers to the subgenre to which it belongs. There are 

three brotherhood portraits (B), ninety-four militia and civic guard group portraits (S), 

seventy-five governor group portraits (R), fifty guild group portraits (G), three portraits of the 

Collegium Medicum (CM) and three portraits of the Harbour Works Commissioners (OCW). 

Of these, 165 have survived. At least thirty-six militia and civic guard group portraits, eighteen 

guild group portraits and seven governor group portraits are known to have been completely or 

substantially lost.  

The output of group portraits for Amsterdam civic organizations can be described as 

exceptional in terms of both quantity and quality. This thesis does not, however, discuss each 

painting separately. The group portraits are addressed primarily in the context of the 

organizations with which they were associated. This is also why, similarly, no systematic 

attention is paid to the painters responsible for producing the works. Needless to say, there are 

frequent references to them, not least because for many of these artists the success of their first 

group portrait paved the way to a clientele among Amsterdam’s moneyed citizens.  

The key focus is on the individual organizations and, flowing from that, the people who 

commissioned the works. Who was depicted and why? Where are they in the composition? And 

what function did the paintings perform for the clients and their successors? Study of the many 



 
 

 

available primary and secondary sources about the organizations, jointly and individually, has 

created greater understanding of the establishment and growth of the collections of paintings 

they commissioned. In some cases, it furthermore emerged that the archive documents of the 

charitable and correctional institutions and the craft guilds relating to their eighteenth-century 

group portraits were also applicable to older ones. Research into the later fortunes of the civic 

guard group portraits provided information that compensated to some degree for the absence 

of an intact archive of the Amsterdam civic guard. 

The Buildings 

A significant part of the investigation is devoted to the relationship between the paintings and 

the rooms they were made for, and thus also to the buildings they were housed in. Many rooms 

where the paintings were hung still exist. They have survived more or less intact in the Civic 

Orphanage (Burgerweeshuis), the Oudezijds Almshouse (Oudezijds Huiszittenhuis), the 

Spinning House (Spinhuis), the Walloon Orphanage, the Roman Catholic Girls’ Orphanage 

(Rooms Catholijk Maagdenhuis), and on the premises of the Surgeons’ Guild 

(Chirurgijnsgilde), the Masons’ Guild (Metselaarsgilde) and the Harbour Works 

Commissioners. Some exist in significantly altered form, for example the Longbowmen’s and 

Arquebusiers’ Civic Guard House (Handboog- en Kloveniersdoelen) and the Almoners’ 

Orphanage. (Aalmoezeniersweeshuis). Others can be approximately reconstructed using old 

floorplans, such as the Crossbowmen’s Civic Guard House (Voetboogdoelen), the Lepers’ 

Asylum (Leprozenhuis), the Nieuwezijds Almshouse (Nieuwezijds Huiszittenhuis), the Old 

Men and Women’s Home (Oude Mannen en Vrouwen Gasthuis) and the meeting places of the 

Syndics of the Drapers’ Guild (Waardijns der Lakenen) and the Goldsmiths’ Guild (Goud- en 

Zilversmedengilde).  

With the exception of the grand hall of the Arquebusiers’ Civic Guard House, the 

meeting room of the Surgeons’ Guild and the governors’ rooms of the Civic Orphanage and the 

Roman Catholic Girls’ Orphanage, the physical spaces where the group portraits were hung 

have not previously been included in art historical research. Yet it emerges that in some cases 

essential information can be derived from the placement and hence the context of the 

paintings. Research into the history of the construction and renovations of the buildings 

housing the different organizations shows that commissioning a group portrait was not solely a 

function of the initiators’ need to be represented and remembered. It was influenced just as 

much by the availability of sufficient wall space in the buildings. No wall, no commission.  

If necessary, group portraits were relocated, even in their original building. The most 

common reason for this was the arrival of a new painting. The unwritten rule was that older 

paintings were then moved to a less prominent wall in the same room or to a different part of 

the building. In this thesis the process is partially reconstructed for the three civic guard 

houses and for the Surgeons’ Guild’s premises in the former Weighhouse (Waag). Internal 

relocations are also identified and analysed with regard to some charitable and correctional 

institutions. The process was prompted by the shortage of wall-space. While the number of the 

paintings was appropriate for the meeting rooms during the seventeenth century, the 

completion of eighteenth-century governor group portraits frequently resulted in older 



 

portraits being moved or – as in the case of the Oudezijds Almshouse in 1779 – housed in a 

gallery furnished and fitted out in the attic: an early example of a proto-museum. 

Some initiatives for group portraits followed renovation works, new construction or an 

organization’s anniversary, but the most important driver for such a commission was the 

periodic renewal of the group of officials as a whole. In the case of institutions with larger 

series of governor group portraits, a support base for a new commission usually did not come 

about until none of the governors depicted in the most recent group portrait was still in office. 

The same regularity is found in the commissioning of group portraits among the craft guilds, 

where a significant renewal of the group of electable officers was a requirement. In the 

Surgeons’ Guild, one of the factors prompting an initiative for a group portrait was the 

appointment of a new prelector, after which the commission tended to follow in short order.  

The People 

Institutional group portraits were the result of the collective desire of a group of people to be 

immortalized in the execution of jointly shared posts. For the purposes of this investigation, 

efforts were made to create some insight into the positions in the community, social career and 

wealth of the civic guardsmen, male and female governors, guild members and other senior 

individuals who were portrayed, in order to understand the urgency of their group portraits. To 

this end, a review was also made of the people who, although they held the same posts, were 

not portrayed.  

All the senior positions in civic guard, the charitable and correctional institutions and 

the guilds were bestowed by the burgomasters. In the charitable and correctional organizations 

concerned, this was preceded by nominations by the governors in office. It was not uncommon 

for governorships to be passed on from one generation to the next. These were always unpaid 

positions. Performing the tasks concerned gave an individual the opportunity to become 

qualified in public administration, was part of a Christian’s duty, and provided status as well as 

– for the men – a shot at a post in the town hall. Institutions not associated with the Dutch 

Reformed Church, such as the Walloon Orphanage, elected their governors from their own 

members. 

By way of comparison, in addition to the posts of officers or governors, a survey was 

also made of church wardens and town hall officials. The former were included because the 

same status was accorded to them as to governors and it was rare for an individual to hold both 

posts at the same time, and the latter because a salaried post at the town hall was for many the 

highest achievable position in the community. While there was an obvious ranking in the civic 

guard – after 1578 always embodied by captains, lieutenants, ensigns and sergeants in civic 

guard group portraits – it emerges from the mobility of governors that there was also a sort of 

hierarchy among charitable and correctional institutions, which furthermore changed over 

time. 

A prosopographic scouting study was made of the members of the city’s male 

population who were eligible between 1578 and 1793 for unpaid supervisory positions in public 

administration, in order to acquire an understanding of the motives of those who 

commissioned group portraits. An analysis of the data reveals that many positions as officers 



 
 

 

or governors were held for extended periods by members of the same families. A certain 

informal hierarchy in such posts also emerges, such that a job at the town hall was the ultimate 

objective of many former governors or officers. This could be preceded by a cursus honorum 

which varied significantly over time. For a reasonably wealthy male citizen, a governorship of 

an institution between the Alteration (1578) and the sixteen-twenties still carried as much 

weight as an officer’s position. After that, however, the status in the community of a 

governorship gradually declined. From then on, new governors of charitable and correctional 

institutions were recruited largely from the upper middle class or lower elite, whereas civic 

guard officers came from the same families as the members of the city government. When 

these elite families were firmly in control in the town hall, they supplied few if any governors of 

charitable and correctional institutions. They remained represented, however, in the senior 

ranks of the civic guard. That significant presence of officers among senior officials at the town 

hall waned in the eighteenth century, but until 1748 it was still more significant than the share 

of governors. During the second half of the eighteenth century, barely any governorships in a 

charitable or correctional institution were held by members of the male elite.  

Female governors of charitable and correctional institutions, who have been 

inventoried separately, occupied a special position. In the absence of alternative supervisory 

positions – women were after all not eligible to climb the social ladder – a governorship was 

the only position available to them in public life, which is why in most cases they belonged to 

the same elite upper crust as the leaders of the city government. The burgomasters primarily 

appointed widows, wives or daughters of male members of the urban elite. Their origin in a 

class above that of their colleagues gave them a strong position in the organizations. 

In the Picture Together 

When it came to composing a group portrait, the artist had to take into account the diverging 

wishes of the clients – likeness, etiquette, hierarchy, attributes – and if necessary to enliven the 

composition with additional figures. Preliminary studies and presentation models of group 

portraits were part and parcel of the creative and commercial interaction between the painter 

and his clients, in which the most important thing was that the painter complied with his 

clients’ wishes. 

By definition, the initiators of a commission acted jointly. In principle, however, each 

participant paid for their own likeness. Over the course of nearly two hundred years, the 

average price for an individual to appear in a portrait increased from fifty guilders in 1617 to a 

hundred guilders in 1642, plus a couple of guilders towards the frame, after which the price 

remained constant until the start of the nineteenth century. Such a sum would not have been 

an insurmountable problem for most potential clients from the senior levels of the civic guard 

and charitable and correctional institutions, but for ordinary civic guardsmen or less 

prosperous craftsmen, it could have been a reason to forgo the honour. Data about assets or 

income, primarily on the basis of taxation levied in 1585, 1631, 1674 and 1742, leads to the 

conclusion that there were significant differences in wealth. In any event, participation in civic 

guard group portraits painted after 1578 was the preserve of only a small percentage of the 

company. 



 

Efforts were made in this study to identify as many of the main figures as possible in order to 

reconstruct what drove the clients to have a group portrait painted. The provenance and dating 

of the painting are the logical starting points in this process, together with the surviving name 

boards and lists, escutcheons, and paintings containing the coats of arms of newly appointed 

governors, supplemented with archival research. Comparing various likenesses of the same 

people, sometimes in different posts, yielded new identifications, always supported by the 

documented role of the individual concerned in the organization. As regards the – district-

related – civic guard group portraits of around 1631, it was possible to use the tax assessment 

list of that year, which contains the names and addresses of all the households with wealth in 

excess of a thousand guilders for each city district. As far as governor and guild group portraits 

are concerned, it proved possible to link the names, which have survived in many cases, to the 

likenesses with greater certainty thanks to a critical application of the hierarchy principle 

established in this study, according to which the longest serving member of the group in the 

portrait sits in the foreground while the newcomer stands in the background, supplemented 

with the evident age differences between the individuals depicted and, if available, individual 

portraits for comparison. Nevertheless, identifying the people in group portraits remains an 

uncertain activity and in by no means all cases is it possible. As regards the sixteenth-century 

militia group portraits, moreover, quite simply too few names have survived. 

An analysis of the totality of data collected reveals that between 1617 and 1650 

approximately eighty percent of 600 civic guard officers, governors, church wardens and town 

hall officials active at the time were portrayed in a civic guard or governor group portrait. Some 

individuals are found in more than one civic guard group portrait, or are depicted as a civic 

guardsman and – usually afterwards – as a governor. During the sixteen-fifties, after the 

disappearance of the civic guard group portrait as a subgenre, there are virtually no further 

multiple likenesses of the same person in institutional group portraits. 

The painter was paid indirectly for the likenesses of employees, residents of the 

charitable and correctional institutions and other additional figures. The fee was included in 

the price paid by each participating protagonist. Some additional figures were deliberately kept 

anonymous, such as needy children or elderly people, but the depictions of staff are clearly 

portraits. Through their presence, the house fathers and house mothers – some of them 

identifiable – provide a modest narrative element, within which attention is usually focused on 

the chairman, and underline the message of sound governance. The painter also had a 

compositional reason for including additional figures. Servants entering the room provided 

him with a logical pretext to have the faces of the protagonists pointing in the same direction, 

towards the light.  

As far as ‘self-portraits’ in civic guard group portraits are concerned, we cannot rule 

out the possibility that some of them were part of a commercial arrangement with the 

principals, whereby the painter was given temporary or permanent exemption from 

compulsory service in the civic guard in return for supplying a group portrait. Transactions of 

this kind are documented in Antwerp. 

It can be deduced from the reasons behind a commission and information about the 

placement of some institutional group portraits that it was the initiators’ intention on the one 



 
 

 

hand to provide appropriate internal decoration of the building, in particular the principal 

rooms, and on the other to leave behind a lasting reminder of their term in office. More specific 

evidence concerning the people who commissioned portraits is scarce, but it is beyond dispute 

that the paintings served to confirm the status accorded by the individual’s position. The 

paintings’ presence will have instilled respect among the organization’s visitors or residents, 

particularly if there were older paintings in the immediate vicinity of a group portrait depicting 

prior squads, companies or boards of governors. Later generations in comparable positions 

also derived a part of the desired status from them. 

The civic guard houses are often recorded in city descriptions, artists’ biographies, 

travel journals and guide books as locations to meet if there was something to celebrate, to 

raise a glass or to spend the night. This all took place surrounded by the militia and civic guard 

group portraits, which are also mentioned now and again. It can be deduced from references in 

such sources that, albeit indirectly, the governors’ and guilds’ chambers and halls were not just 

accessible to those directly involved. They were also open to outsiders who had grounds for 

entering. A tip to the porter or house father would certainly have been appreciated in such 

circumstances.  

The Civic Guard 

The vast majority of militia and civic guard group portraits that were produced in Amsterdam 

between 1529 and 1653 are of the men of one squad or one company. They came from three 

civic guard houses, which were meeting places dating from the early sixteenth century: the 

Longbowmen’s and Crossbowmen’s civic guard houses on Singel, and the Arquebusiers’ civic 

guard house on the Amstel. The compact form and composition of the early examples were 

found to be due in part to the constraints of the buildings’ dimensions. The short walls in the 

most important room always had space for three group portraits side by side because of the 

fireplace in the centre, automatically establishing a standard size. In subsequent commissions, 

the intended location of each painting was always taken into account. In consequence, new 

portraits were ordered primarily after the buildings had been extended. Jacob Cornelisz’s 

workshop, which was continued by his son Dirck Jacobsz and the latter’s nephew Cornelis 

Anthonisz, must have fuelled the demand for portraits from the militias. This workshop was 

responsible for a large share of the output until the beginning of the fifteen-sixties – by which 

time there was already something of a tradition among militiamen.  

After the Alteration (1578), there was an increase in the size of civic guard group 

portraits thanks in part to the reorganization of the city’s defence. From then on, not all the 

members of a squad of militiamen were portrayed, but only some of the men who were part of 

the civic guard – one company could have as many as 180 men. During the seventeenth 

century the number of companies also gradually increased in line with the city’s growth, and 

they tended to take turns in belonging to the different civic guard houses. It is consequently 

difficult to determine with confidence in all cases for which building, let alone for which wall, 

the paintings were originally intended. An attempt was nevertheless made to reconstruct their 

locations, taking as the reference point the notes made by Gerard Schaep Pietersz (1599-1655) 

during his tour of the civic guard houses in February 1653. All three had added new buildings 



 

during the preceding decades, and that had led to new commissions. This trend ended after 

1650, when the number of city districts was increased from twenty to fifty-four, a move 

prompted in part by Stadholder William II’s failed siege of Amsterdam. The civic guard houses 

had reached their maximum physical size and the walls were largely covered. Recognizing that 

with fifty-four companies it was a practical impossibility to have a group portrait painted for 

each one, the senior officers of the three civic guard houses decided to end the current series 

with their own group portraits, painted by Bartholomeus van der Helst. 

Starting in 1683, some of the militia and civic guard group portraits were taken to the 

town hall in Dam Square, not just to decorate the rooms on the first and second floors but to 

preserve them from deterioration. It emerges from the work on the civic guard group portraits 

by the restorer and curator Jan van Dyk (c. 1690-1769) in both the civic guard houses and the 

town hall that from 1746 there was an evident awareness in the city government that the 

paintings, some of which had been removed from their original context, needed care and 

attention. This realization was prompted by both historical and artistic motives. The civic 

guard group portraits depicted ‘brave men’ who recalled glorious times, and were the work of 

‘outstanding artists’. Decoration of the town hall with militia and civic guard group portraits 

can be considered as the establishment of an early proto-museum. 

The Charitable and Correctional Institutions 

The newer genre of governor group portraits existed between 1617 and 1852. Housing existing 

or newly established charitable and correctional institutions in confiscated former Catholic 

building complexes since the Alteration had paved the way for this. Following the example of 

the civic guard, the charitable and correctional institutions also felt the need to decorate their 

new governors’ chambers. In 1617-18 Cornelis van der Voort introduced a new type of portrait 

for the Rasping House correctional facility (Rasphuis), the Hospitals (Gasthuizen) and the Old 

Men and Women’s Home, in which the most important characteristic of the composition was a 

group of governors holding a meeting around a table. He also developed a placement hierarchy 

for the board in the composition. This can be deduced from comparison with other governor 

portraits, from differences in age between individuals and from those cases in which 

identification is certain thanks to numbers beside the separate likenesses and corresponding 

lists of names. This hierarchy was determined by the order in which they joined the board. The 

longest-serving members sit in the best light in the foreground, while the governors who joined 

after them sit further back, and the most recently appointed members are depicted standing.  

Using surviving and partially reconstructed lists of names, an attempt was made to 

determine who is portrayed in the governor group portraits and where they are in the painting. 

Caution is essential, however. Painters could depart from the hierarchical principle and simply 

portray the principals in a row based on order of joining, irrespective of their position vis-à-vis 

the table. Others placed the longest-serving member directly opposite the natural light source 

so that his or her face was well lit. Proof from sources other than the painting is therefore 

always desirable in order to make a persuasive identification of the sitters. 

The governor group portraits were more closely associated with the buildings for which 

they were made than were the civic guard group portraits. It is clear from the painting’s 



 
 

 

dimensions, the available walls and the direction of the light in the composition, which 

normally reflected the natural incidence of light in the room (as in the civic guard group 

portraits), that the painting’s position was known beforehand.  As to the question of what could 

have made governors of charitable and correctional institutions with a substantial series of 

group portraits – the Hospital for Old Men and Women, the Lepers’ Asylum, the Spinning and 

New Workhouse (Spin- en Nieuwe Werkhuis) and the Oudezijds Almshouse – decide it was 

time to issue a new commission, analysis of the data about the people who were or were not 

portrayed in the same institution has resulted in the identification of a degree of regularity in 

placing commissions. There was no new initiative to issue a commission until everyone 

immortalized in the last group portrait had left the stage, unless the new commission 

concerned only a limited number of board members. 

In the second half of the seventeenth century, paintings containing nothing but the 

governors’ family coats of arms became fashionable as an alternative to group portraits of the 

governors. The advantages were that they were cheaper for each governor, they needed less 

wall space and they had a longer service life because they were designed, as it were, to 

accommodate growth. The same applied to separate wooden coats of arms, which could easily 

be replaced when membership of the board of governors changed, as well as to surviving name 

boards and books of coats of arms of a number of institutions. They provide useful overviews of 

governors who joined and left the board, sometimes even with a note of the reasons. Despite 

these convenient alternatives, boards of governors continued to pose for group portraits until 

into the nineteenth century. The genre eventually ceased to exist as most charitable and 

correctional institutions were gradually reorganized from the late eighteenth century onwards. 

The Craft Guilds, the Collegium Medicum and the Harbour Works 

Commissioners 

The first commissions for craft guild group portraits were awarded much later than those for 

civic guard group portraits. The production of fifteen stained-glass windows for craft guilds in 

the Zuiderkerk in around 1611 must have lessened the need for group portraits in some guilds, 

but this does not alter the fact that the oldest surviving example was painted in 1599 and the 

last in 1766. By no means all craft guilds followed the trend among the charitable and 

correctional institutions of having group portraits made. Only the wealthiest could afford them 

and had sufficiently large premises to hang them; they included the surgeons, vintners and 

coopers, and goldsmiths. 

Most guild group portraits display strong formal similarities to the governor group 

portraits, chiefly because of the table as a defining element and the relatively small group 

gathered around it. The ‘Anatomy Lesson’ as a theme for the Surgeons’ Guild’s group portraits 

is the obvious exception, although even there a table plays a central role. As well as 

compositional similarities to governor group portraits, there are parallels in the placement 

hierarchy. Headmen of the guilds were elected for two or three years, after which they stepped 

down for at least one year before being eligible for re-election. The ranking, which was 

determined by an individual’s first year in post, was used to work out the placement in many 

guild group portraits. In the Collegium Medicum, the higher rank of the four physicians 



 

compared with the two apothecaries emerges from their respective positions in the group 

portraits of the inspectors.  

Name boards and paintings of series of coats of arms on which the terms of the officers 

were kept up to date, presented an attractive alternative for the less wealthy guilds. The series 

of group portraits for the relatively prosperous Harbour Works Commissioners, which ended 

in 1795, was interrupted shortly after it had started, when they switched to attaching successive 

small coats of arms of the newly appointed commissioners to the frame of Willem van de 

Velde’s Gouden Leeuw on the IJ.  

Group Portraits Adrift 

Sooner or later, most Amsterdam civic guard and governor group portraits found their way 

into the custody of the city as the organizations were wound up or merged. This obvious route 

arose from the fact that the buildings where the paintings were hanging were owned by the 

city. The group portraits were inextricably linked to the premises containing them, so private 

individuals could hardly claim ownership rights to the paintings. The course of events in the 

craft guilds, however, was different, even though most of them were housed in buildings or 

rooms provided by the city. They were gradually disbanded from 1795 onwards and in 1820 a 

Royal Decree stipulated that the custodians of the guilds’ money had to transfer their property 

to municipal authorities. During the years that followed, a number of guild group portraits 

were sold off privately or at auction, and were subsequently lost trace of. Individual portraits 

were also cut out of the canvases for descendants or to make them more saleable. The 

Surgeons’ Guild collection, which had disappeared from Amsterdam, was ultimately largely 

recovered. The painted heritage of other organizations, such as the Vintners’, Coopers’ and 

Wine Decanters’ Guild and the Syndics of the Drapers’ Guild, has largely disappeared. 

In 1808 King Louis Bonaparte issued instructions for six group portraits to be held in 

the new Royal Museum, including Rembrandt’s Night Watch and The Syndics of the Drapers’ 

Guild and Van der Helst’s Civic Guard Banquet and Headmen of the Longbow Civic Guard 

House. This group was one of the artistic cornerstones on which the ‘Rijks Museum’ was 

established. It opened its doors in the Trippenhuis in 1817. After the French-Batavian era, 

other group portraits ended up in the new town hall in the Prinsenhof. The major art and 

historical exhibitions in Amsterdam in 1845, 1867, 1872 and 1876 stimulated the interest of the 

general public, who had the opportunity to see the city’s formerly hidden art treasures. As a 

result of this exposure, there was growing criticism of the substandard accommodation of the 

city’s ‘masterpieces’ and the group portraits were increasingly used as trailblazers. The 

government decision to construct a new Rijksmuseum in Amsterdam was prompted in part by 

the city’s commitment to lend this heritage of large works and the holdings of the Museum van 

der Hoop to the state on a permanent basis. 

The gradual absorption of the Amsterdam institutional group portraits into museums 

also changed their function. From objects to decorate a particular room and commemorate the 

people depicted in them, they became works with both artistic and historical value, one aspect 

more relevant than the other depending on the painting and period concerned. During this 



 
 

 

process some seventeenth-century group portraits were acknowledged as masterpieces and the 

identity of the people portrayed in them became less important.  

The Amsterdams Historisch Museum (now the Amsterdam Museum) opened in the 

former Weighhouse in 1926 and acquired a progressively more significant position in the 

debate about the value of the city’s art holdings and the best place to house them. A first, this 

small museum was somewhere the Rijksmuseum could dump works ‘without great artistic 

value, without art historical significance and without general historical interest’ and so-called 

‘duplicates’, but over time it increasingly showed itself to be a museum that deserved to be 

taken seriously and wanted to do justice to both the artistic and the historical value of the city’s 

art collection. The redistribution of the collection prior to the museum’s opening in the former 

Civic Orphanage in 1975 was the basis for the current displays in both the Amsterdam Museum 

and the Rijksmuseum, which give priority to exhibiting seventeenth-century group portraits. 

Since 2014, exposure has increased substantially thanks to the exhibition Portrait Gallery of 

the Golden Age in the Hermitage Amsterdam, which focuses on the Amsterdam institutional 

group portraits presented in their historical context.  

Amsterdam 

Comparisons with other cities reveal that Amsterdam’s city group portraits led the way in the 

development and production of institutional group portraits elsewhere in Holland and 

Zeeland. The first militia group portraits were painted in in Amsterdam around 1530, more 

than fifty years before the Haarlem civic guard followed this example. Amsterdam’s artistic 

lead over the rest of Holland was without doubt due to the city’s economic growth in the late 

Middle Ages and in particular during the sixteenth century. The booming economy and the 

large numbers of immigrants attracted by it created the basis for a well-organized urban 

society in which prosperous citizens had the opportunity to take on responsible tasks within a 

large network of semi-public positions. This obviously public-spirited attitude continued after 

the Alteration and became very apparent at the beginning of the seventeenth century. The 

economic success story of the first half of the Golden Age is deliberately left to one side here. It 

suffices to recall the events that heralded the city’s ongoing economic growth and, as a result, 

its rising political power. These were the Alteration itself (1578), the fall of Antwerp (1585), the 

founding of the Dutch East India Company (1602) and the announcement in 1609 of the 

Twelve Years’ Truce.  

City organizations were manifold and, as time passed, their spacious premises – 

usually adapted monastery or convent complexes or new buildings – provided the opportunity 

to decorate the principal rooms appropriately. The need within senior levels of the civic guard 

and charitable and correctional institutions for memorabilia that confirmed their status 

increased demand for group portraits. And fashions catch on quickly. If the governors of one 

such organization have themselves immortalized, the others could hardly fail to follow suit. 

The wealthiest guilds also joined this trend, and in so doing encouraged one another. Around 

1640 there were at least fourteen governor group portraits in Amsterdam’s charitable and 

correctional institutions, whereas in Haarlem it was only then that the first commission was 

issued. 



 

To judge by the many derivations and paraphrases in group portraits by artists working in 

other towns and cities, the exemplary role played by the output in Amsterdam in this field can 

scarcely be overestimated. There were also, but to a lesser extent, borrowings by Amsterdam 

painters inspired by examples elsewhere. The cross-fertilization with Haarlem is particularly 

striking, but not surprising given how close together these two cities are. It can also be 

concluded on the grounds of the documented transactions between painters and principals 

that the rates for inclusion in a group portrait in Amsterdam were substantially higher than in 

neighbouring cities.  

The number of institutional group portraits could be so much greater in Amsterdam 

than elsewhere because of the relatively broad support base from which the demand arose: 

hundreds of wealthy citizens associated with the three civic guard houses, twelve charitable 

and correctional institutions and ten craft guilds. Competition between these organizations in 

their pursuit of ‘enhancement and commemoration’ must have had a catalytic effect on issuing 

commissions and on the availability of outstanding portraitists, who were attracted by 

Amsterdam’s thirst for portraits and, in competition with their fellow painters, could develop 

their artistic skills and continue to innovate the genre. That extraordinary balance between 

supply and demand resulted in an unparalleled group of works. 

In Conclusion 

Over the last century and a half, art historians have tended to focus on individual Amsterdam 

painters and their oeuvres. This has increased knowledge about their specific share in the 

production of institutional group portraits, but at the same time – with the exception of a few 

cases such as Rembrandt’s four institutional group paintings – it has divorced these works 

from the circumstances in which they were created. The authors’ priority was essentially to 

reconstruct the life and work of the artists in question. The painter’s institutional group 

portraits themselves came within the scope of their research, but the other group portraits in 

the same institution, covering a much longer period, did not. This approach generated many 

fine monographs, exhibitions and catalogues, but at most they touched briefly on the broader 

background to the painting. On the other hand, historical research into different Amsterdam 

institutions has clarified a great deal about these organizations, but as a rule, for 

understandable reasons, less attention was paid to the paintings. It was the same with a 

number of studies of the history of Amsterdam buildings, in which the focus, logically enough, 

was on the history of the site and the walls.  

In this thesis I have tried to reconstruct where the Amsterdam institutional group 

portraits were originally located, who is depicted in them and what they meant to the people 

who commissioned them and their successors. By considering the civic guard, governor and 

craft guild group portraits in their shared context and bringing them back to their pre-museum 

origins and existence, I hope I have made this painting genre, which is so typical of Holland, 

more accessible, at least for Amsterdam, and at the same time provided a sound foundation on 

which further research can be based. I would also like to hope that this study will contribute to 

the conservation and, where necessary, restoration of this special heritage. 

 

Translation: Lynne Richards 
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Conservator Schilderijen, Tekeningen en Prenten 
Amsterdam Museum 
 

Norbert Middelkoop is sinds 1997 als Conservator Schilderijen, Tekeningen en Prenten aan het 

Amsterdam Museum verbonden (tot 2011 het Amsterdams Historisch Museum). Daarvoor was 

hij betrokken bij tentoonstellingsprojecten van het Rijksmuseum Amsterdam, de Art Gallery of 

West Australia, het Noordbrabants Museum, het Amsterdams Historisch Museum en de 

Rijksdienst Beeldende Kunst. 

Onder de tentoonstellingen die hij voor het Amsterdam Museum (mede)samenstelde, 

waren Welkom Rembrandt - De anatomische les van Dr. Deijman in het Amsterdams 

Historisch Museum (1994), Kopstukken - Amsterdammers geportretteerd 1600-1800 (2002-

’03), Het geschenk - De Hollandse meesters van een Amsterdamse bankier (2004-’05), 

Rembrandt puur (2006), Old Masters (2009), Backers over de vloer - Een Amsterdamse 

familie in beeld (2010-’11), Van Oostsanen - De eerste Hollandse meester (2014) en Ferdinand 

Bol en Govert Flinck - Rembrandts meesterleerlingen (2017-’18). 

Naast bijdragen aan tentoonstellingscatalogi en artikelen over portretten voor onder 

andere het Maandblad en Jaarboek Amstelodamum schreef Norbert Middelkoop essays over 

het genre voor musea in Den Haag (Mauritshuis, 1998), Delft (Prinsenhof, 2002), Rome 

(Palazzo Venezia, 2003), Bologna (Museo di Palazzo Poggi, 2004), Hillerød (Frederiksborg 

Slot, 2007), Wenen en München (Kunsthistorisches Museum en Alte Pinakothek, 2010-’11), 

Sint Petersburg en Moskou (Staats Hermitage en Pushkin Museum, 2013) en Den Haag 

(Gemeentemuseum, 2013).  

Voorts was hij hoofdauteur van Oude meesters van de stad Amsterdam, de 

bestandscatalogus van schilderijen tot 1800 (2008), en medeverantwoordelijk voor de 

totstandkoming van de presentatie Hollanders van de Gouden Eeuw in de Hermitage 

Amsterdam (geopend 2014) alsmede de bijbehorende publicatie, waarin de Amsterdamse 

corporatiestukken centraal staan. 

Momenteel bereidt Norbert Middelkoop als gastconservator een tentoonstelling over 

Rembrandt en de Amsterdamse portretkunst (1590-1670) voor, in 2020 te houden in Museo 

Thyssen-Bornemisza te Madrid. Behalve op de portretschilderkunst richt zijn onderzoek zich 

ook op het geschilderde stadsgezicht. 

 

Voor een overzicht van Norbert Middelkoops publicaties en tentoonstellingen, zie 

www.codart.nl/guide/curators/norbert-e-middelkoop.  
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