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Stellingen 

 

1. 

In Amsterdam volgden portretinitiatieven voor corporatiestukken doorgaans op verbouwingen 

of nieuwbouw, na substantiële vernieuwing van het regentencollege, ter gelegenheid van een 

naderend afscheid van een van de officieren of ter ere van een jubileum van de instelling. De 

beschikbaarheid van wandruimte was daarbij steeds een eerste vereiste.  

 

2. 

Tussen 1617 en 1650 is ongeveer 80% van de ca. zeshonderd toentertijd in Amsterdam actieve 

officieren van de schutterij, instellingsregenten, kerkmeesters en stadhuisfunctionarissen 

aantoonbaar op een van de 25 schuttersstukken en evenzovele regentenstukken uit deze 

periode geportretteerd. 

 

3. 

In de zeventiende en achttiende eeuw legde in Amsterdam een officiersfunctie bij de schutterij 

in sociaal-hiërarchisch opzicht aanzienlijk meer gewicht in de schaal dan het regentschap van 

een zorg- of tuchtinstelling. De meeste officieren werden, net als de stadhuisfunctionarissen, 

gerecruteerd uit kringen van de hoogste stedelijke elite, de meeste regenten uit de lagen 

daaronder.  

 

4. 

In tegenstelling tot de regenten van Amsterdamse zorg- en tuchtinstellingen waren de 

regentessen in de meeste gevallen afkomstig uit dezelfde elitaire bovenlaag als de officiers der 

schutterij en de stadhuisfunctionarissen. Dit gegeven verschafte hun een stevige positie binnen 

de organisaties. 

 

5. 

Bij de Amsterdamse regenten- en gildestukken is de plaatsing van de personen op het 

groepsportret doorgaans bepaald door anciënniteit: de volgorde van eerste activiteit als 

bestuurder. De oudst gedienden zijn zittend en op de voorgrond geportretteerd, en daarmee in 

het beste licht. Later toegetreden regenten of overlieden zitten verder van de lichtbron af; de 

laatst aangekomenen zijn staand afgebeeld. Anatomische Lessen vormen de belangrijkste 

uitzondering op deze regel, dit vanwege de uitzonderlijke eisen aan de compositie. 



6. 

Het einde van het schuttersstuk als subgenre in Amsterdam is ingeluid door de 

wijkvermeerdering – van twintig naar vierenvijftig – die volgde op de mislukte belegering van 

de stad door stadhouder Willem II in 1650. Nadien werd het in de praktijk onmogelijk om 

opdrachten per compagnie te verstrekken, te meer daar de wanden in de drie doelens al 

rijkelijk van schuttersstukken waren voorzien. 

 

7. 

Naast de representatieve vertrekken van de doelens zijn ook die van de zorg- en 

tuchtinstellingen en de ambachtsgilden in Amsterdam toegankelijk geweest voor gemotiveerde 

bezoekers van buiten de organisatie: reizigers, kunstenaars, stadsbeschrijvers en kunstenaars-

biografen. 

 

8. 

Hoe groter het aantal geïdentificeerde portretten op corporatiestukken, des te hoger de waarde 

van deze schilderijen als bron voor historisch onderzoek. Het strekt daarom tot aanbeveling 

dat de bruikbaarheid van biometrische technieken voor gezichtsherkenning ten behoeve van 

het identificeren van geportretteerde personen nader wordt onderzocht. 

 

9. 

Een optimale museale presentatie van institutionele groepsportretten biedt meer dan het 

schilderij alleen; het onderzoek naar de voorgestelde personen en de bredere context van de 

betreffende organisaties – geschiedenis, gebouw en andere overgeleverde objecten – is erin 

verdisconteerd.  

 

10. 

De museumconservator, de educator en de tentoonstellingsvormgever bemiddelen tussen de 

collectie en het publiek en hebben derhalve dienstverlenende beroepen. 

 

11. 

In een vitale museale praktijk is ook een ‘vaste opstelling’ tijdelijk. 

 


