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SAMENVATTING 
 
Het toeschrijven van oude schilderijen is een van de lastigste taken van de 
kunsthistoricus. Bovendien kunnen de belangen bijzonder groot zijn - zeker 
waneer het schilderij mogelijk door een bekende meester is gemaakt. Het verschil 
in prijs tussen een werk dat als authentiek meesterwerk wordt gezien en een 
schilderij ‘in de trant van’ een bekende meester kan miljoenen euro’s bedragen, en 
een nieuwe of veranderde toeschrijving kan dramatische consequenties hebben 
voor ons begrip van de kunstgeschiedenis. Zo was het idee dat Vermeer een 
‘diepe religieuze emotie’ in het schilderij De Emmaüsgangers zou hebben uitgedrukt, 
iets wat we verder weinig tegenkomen in zijn werk, in een klap achterhaald toen in 
1947 bleek dat de vervalser Han van Meegeren het schilderij had gemaakt.  

Ondanks de complexiteit en het belang van toeschrijven bestaat er weinig 
theorie over kennerschap. Binnen de academische kunstgeschiedenis zijn 
nauwelijks methoden ontwikkeld voor het toeschrijven van Nederlandse en 
Vlaamse zeventiende-eeuwse schilderijen. Er bestaat geen handboek dat kan 
helpen bij het opleiden van specialisten, en slechts een paar kenners hebben een 
coherente visie op hun werkmethoden gepubliceerd. Bovendien is er geen 
overzichtswerk dat recente ontwikkelingen op dit terrein in kaart brengt.  
 Deze dissertatie behandelt toeschrijvingsproblematiek op het terrein van 
Nederlandse en Vlaamse zeventiende-eeuwse schilderijen. De centrale vragen zijn: 
hoe hebben kenners het toeschrijvingsproces gedefiniëerd in de afgelopen zestig 
jaar? Welke vooronderstellingen zijn van belang bij het bepalen wie een schilderij 
gemaakt heeft? Wat weten we van zeventiende-eeuwse ideeën over stijl, 
eigenhandigheid en andere relevante zaken? En in hoeverre kunnen de anwoorden 
op deze vragen ons een kader bieden bij het toeschrijven van schilderijen uit die 
tijd?  
 
Hoofdstuk 1 geeft een beknopt overzicht van de visies van kenners op het 
toeschrijvingsproces sinds het einde van de Tweede Wereldoorlog. Dit overzicht 
is gebaseerd op gepubliceerde teksten en onderscheidt twee verschillende visies op 
de praktijk van het toeschrijven. De meningen zijn verdeeld over wat nu precies 
de doorslag zou moeten geven bij het maken van de toeschrijvingsbeslissing: de 
visuele indruk en het hiermee samengaande plotselinge inzicht (wat ook wel de 
‘intuïtie’ van de kenner wordt genoemd), of rationeel communiceerbare 
argumenten. Hoewel beide elementen een logisch bestanddeel van gedegen 
kennerschap lijken, bestaat er tussen beide zowel in de praktijk als in theorie een 
duidelijke spanning. Op methodologisch niveau is het verschil in klemtoon 
essentieel; bij de ene visie gaat het uiteindelijk om vertrouwen in de kenner en in 
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de zuiverheid  van diens oordeel; de andere visie maakt kennerschap 
controleerbaar en maakt het ook in principe mogelijk hier een concrete methode 
voor te ontwikkelen.  
 Het Van Meegeren vervalsingsschandaal was een belangrijk keerpunt in de 
geschiedenis van het moderne kennerschap. Het leidde tot een sterke nadruk op 
een meer rationele en wetenschappelijke aanpak, wat heeft bijgedragen aan de 
ontwikkeling van nieuwe en verbeterde onderzoekstechnieken. Ondanks het 
steeds verfijndere gebruik van wetenschappelijke hulpmiddelen, blijft het 
toeschrijven van schilderijen aan oude meesters echter een kwestie van 
interpretatie, en blijven de meningen uiteen lopen over de aard van het 
toeschrijvingsproces. Enerzijds heeft dit geleid tot het ontwikkelen van 
computerprogramma’s die het karakteristieke ‘handschrift’ van oude meester 
quantificeren. Anderzijds wordt de ‘intuïtie’ van de kenner steeds beter 
onderzocht en geduid.  
 Zowel bij plotselinge inzichten als bij zorgvuldig beredeneerde analyses 
spelen vooronderstellingen een cruciale rol. Tijdens het toeschrijvingsproces 
wordt de kenner geconfronteerd met een veelvoud aan vaak zeer lastig te 
beantwoorden vragen, zoals: In hoeverre veranderde de schilder van stijl? Werkte 
hij alleen aan zijn meesterwerken of maakte hij gebruik van assistenten of 
leerlingen? Experimenteerde hij op schildertechnisch vlak of was hij juist heel 
consistent in het opzetten en voltooien van zijn schilderijen? Hoewel deze vragen 
zelden met zekerheid te beantwoorden zijn, moet de kenner zich toch een beeld 
vormen van wat hij typerend vindt voor de schilder en de variatie die hij 
daarbinnen denkbaar acht. De kenner maakt dus bewust of onbewust een 
inschatting belangrijkste kenmerken van de schilder’s stijl en werkmethode. Hoe 
betrouwbaar een toeschrijving is, hangt af van hoe juist de aannames waren.   
 Hoewel de schok van het Van Meegeren schandaal lang de angst voedde 
dat een andere vervalsing de autoriteit van kenners van Nederlandse (en Vlaamse) 
schilderijen opnieuw in twijfel zou trekken, is sindsdien geen ander beroemd 
zeventiende-eeuws schilderij ontmaskerd als vervalsing. Integendeel, veel 
schilderijen waarvan kenners verwachtten dat het achttiende- of negentiende-
eeuwse  vervalsingen waren, bleken na technisch onderzoek in de zeventiende 
eeuw te zijn gemaakt. Dit heeft ertoe geleid dat kenners hun aandacht steeds meer 
richtten op het onderscheiden van verschillende typen zeventiende-eeuwse 
schilderijen: op het duiden van schilderijen als origineel dan wel kopie, het 
onderscheiden van soorten atelierproducten en het differentiëren tussen de hand 
van de meester en die van leerlingen, assistenten en navolgers. 
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De vraag hoe in de zeventiende eeuw werd gedacht over stijl, kwaliteit, 
eigenhandigheid, en atelierpraktijk staat centraal in de hoofdstukken 2 tot en met 
6. De reconstructie van zeventiende eeuwse ideeën en gewoontes is gebaseerd op 
uiteenlopende primaire bronnen, waaronder kunsttheoretische traktaten, 
boedelinventarissen, notariële aktes, gildebepalingen, ego-documenten, en in 
beperkte mate ook verkoopcatalogi. In enkele gevallen wordt informatie uit deze 
bronnen verduidelijkt aan de hand van specifieke zeventiende-eeuwse schilderijen. 
De achterliggende vraag is in hoeverre kennis van de zeventiende eeuw een kader 
kan geven bij het toeschrijven van schilderijen uit deze tijd.  
 Hoofdstuk 2 behandelt het onderscheid dat werd gemaakt tussen 
originelen (‘principalen’) en kopieën. Aan dit onderscheid werd veel belang gehecht. 
Hoewel de status en geldelijke waarde van kopieën enorm variëerden – de term 
werd ook gebruikt om vervalsingen aan te duiden –  is het opvallend dat kopieën 
soms bijzonder hoog werden gewaardeerd. Desalniettemin was het cruciaal voor 
kenners om originelen van kopieën te kunnen scheiden. Met name los 
geschilderde passages in de uitbeelding van hoogsels, schaduwen, bladeren, 
luchten, draperiën en haar, evenals aarzelingen in de uitvoering werden gezien als 
belangrijke aanwijzingen bij het bepalen of het om een principaal of kopie ging. 
Uiteenlopende bronnnen wijzen er verder op dat kenners zich zeer bewust waren 
van de verschillende typen kopieën die circuleerden. Ze verwachtten bijvoorbeeld 
niet per definitie dat kopieën inferieur waren of een zekere aarzeling lieten zien; 
sommige konden juist los zijn geschilderd, en doelbewust enigszins afwijken van 
hun voorbeeld. De succesvolste experts konden volgens de bronnen niet alleen 
kopieën identificeren zonder het origineel te kennen, maar ook overschilderde 
werken als zodanig herkennen. De grootste uitdaging vormden atelierkopieën die 
door de maker van het origineel waren voltooid (‘geretokkeert’). Het feit dat 
tegenwoordig zeer weinig schilderijen als dergelijke geretoucheerde kopieën 
worden aangemerkt, maakt de zeventiende-eeuwse opmerkingen hierover des te 
relevanter.  
 Hoofdstuk 3 gaat in op de controversiële vraag of de aanname dat 
zeventiende-eeuwse schilders als Rembrandt de meeste van hun schilderijen 
geheel met hun eigen hand schilderden, anachronistisch is. Hoewel veel recente 
oeuvre-catalogi van deze vooronderstelling uitgaan, hebben enkele geleerden de 
aanname in twijfel getrokken. Slechts vier documenten tonen aan dat een 
zeventiende-eeuwse koper bezorgd was of een schilderij geheel door de meester 
zelf was uitgevoerd. Dit biedt echter niet voldoende grond om ervan uit te gaan 
dat de meeste zeventiende-eeuwse schilders een kerngroep van geheel eigenhandig 
geschilderde werken produceerden. Sterker nog, een groot aantal bronnen wijst 
erop dat het heel gebruikelijk was om assistenten en leerlingen in te zetten bij de 
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productie van originelen en dat dergelijke niet geheel ‘eigenhandige’ werken 
desalniettemin golden als ‘van de hand van de meester’. De signatuur van de 
meester was geen teken dat het een geheel eigenhandig werk betrof, maar eerder 
een garantie van een voor de meester kenmerkende kwaliteit. Sommige schilders 
gebruikten zelfs verschillende signaturen om verschillende kwaliteitsniveaus aan te 
duiden, naar het voorbeeld van schilders uit de Griekse oudheid. Ze plaatsten de 
toevoeging ‘fecit’ achter hun naam om hun beste werken aan te duiden. Hoe wijd 
verspreid dit gebruik was en wat het kwaliteitsverschil precies inhield, behoeft 
verder onderzoek. Onder andere Gerrit van Honthorst, Hendrick ter Brugghen, 
Karel van Mander en David Teniers signeerden soms met en soms zonder deze 
toevoeging ‘fecit’.  
 Het besef dat zeventiende-eeuwse schilders niet noodzakelijkerwijs een 
kernoeuvre van geheel eigenhandige werken produceerden en soms doelbewust 
werken van verschillende kwaliteits niveaus produceerden, heeft verstrekkende 
gevolgen voor het hedendaagse kennerschap. Het maakt de inzichten van 
zeventiende-eeuwse kenners des te interessanter. Voor zover bekend, richtten zij 
zich bij het toeschrijven van schilderijen vooral op de karakteristieke, meesterlijke 
aspecten van een schilderij, zoals het ontwerp van het schilderij en de uitvoering 
van de belangrijkste elementen. De vraag is hierom of we tot een andere 
afbakening van de oeuvres van de zeventiende-eeuwse schilders zouden komen 
als we hierbij niet langer uitgaan van een groep werken waarvan wordt 
aangenomen dat ze geheel eigenhandig zijn, maar in plaats daarvan uitgaan van dit 
soort meesterlijke kenmerken, en ook de mogelijkheid in gedachten houden dat 
schilders werken van verschillende kwaliteitsniveaus produceerden.  
 Hoofdstuk 4 gaat in op zeventiende-eeuwse eeuwse ideeën over stijl om 
een duidelijker beeld te krijgen van welke patronen in onregelmatigheden te 
verwachten zijn in de stilistische ontwikkeling van zeventiende-eeuwse schilders. 
Twintigste-eeuwse kenners vatten de kenmerkende stijl van een zeventiende-
eeuwse schilder niet zelden op als een soort vingerafdruk van de meester die 
langzaam verandert naarmate de schilder ouder wordt. Uit de bronnen komt 
echter naar voren dat men het vanzelfsprekend vond dat schilders hun stijlen 
doelbewust veranderden en aanpasten.  
 Volgens zeventiende-eeuwse ideeën werden de meest karakteristieke 
elementen in een schilder’s manier van werken bepaald door de natuur ofwel de 
‘geest’ van de schilder. Dit gold bijvoorbeeld voor karakteristieke inventies en de 
kenmerken van losse, aan de geest ontsproten penseelstreken. Over deze 
elementen had de schilder relatief weinig controle volgens zeventiende-eeuwse 
bronnen. Wel kon de schilder van stijl veranderen of zijn stijl aanpassen aan de 
prijs van het werk, de locatie en het formaat, een buitenlandse stijl, het onderwerp 
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en/of de functie van het werk. Ook gold het kunnen variëren in stijl als teken van 
virtuositeit. Met name de lichtval, het perspectief en een grove of preciese 
uitvoering werden gezien als elementen die aan een specifieke locatie of 
gezichtspunt dienden te worden aangepast. Ook werd een ruwe manier van 
werken geassocieerd met losse, mannelijke onderwerpen, en een zachtere stijl met 
vrouwelijke onderwerpen. Dergelijke doelbewuste variaties en aanpassingen 
vragen om voorzichtigheid bij het herkennen van een lineaire evolutie in de de stijl 
van een schilder en bij het afschrijven van werken die niet in een dergelijke 
ontwikkeling lijken te passen.  
 Hoofdstuk 5 plaatst de in deze dissertatie gebruikte primaire bronnen in 
een breder perspectief. In de secundaire literatuur wordt er doorgaans vanuit 
gegaan dat iedereen het er in de zeventiende eeuw over eens zou zijn geweest dat 
alleen schilders werkelijk over schilderijen konden oordelen. Dit zou opmerkingen 
van zeventiende-eeuwse kunstkenners die niet zelf schilders waren, (grotendeels) 
irrelevant maken. Bij nader onderzoek bleek deze vooronderstelling echter onjuist. 
De vraag wie er uiteindelijk het beste over schilderijen kon oordelen was al in de 
zeventiende eeuw een onderwerp van debat. Enkele schrijvers gingen ervanuit dat 
niet-schilders in feite beter konden oordelen, en in de praktijk deed men niet 
alleen op schilders maar in toenemende mate ook op niet-schilders een beroep bij 
het toeschrijven en taxeren van schilderijen.  
 Hoofdstuk 6 gaat in op de essentie van het zeventiende-eeuwse 
kennerschap: de vraag hoe kwaliteit werd gedefinieerd en welke termen hierbij 
werden gebruikt. Volgens zeventiende-eeuwse schrijvers over kunst was het 
beoordelen van kwaliteit niet zozeer een kwestie van smaak maar van het 
toepassen van heldere regels. Hoewel sommigen erover twijfelden of hoge 
kwaliteit wel in regels kon worden gevat (maar name ‘gratie’ liet zich lastig in 
woorden vangen), omschreven de meesten heel nauwkeurig wat ze onder hoge 
kwaliteit verstonden en wat ze afkeurenswaardig vonden.  
 In algemene zin stonden Nederlandse en Vlaamse schilders bekend om 
hun subtiele gebruik van kleuren, licht en schaduw, waarmee ze hun 
voorstellingen eenheid gaven en deze overtuigend ‘echt’ deden lijken. Ook was 
het een gemeenplaats dat ze nauwelijks idealiseerden en soms (mede hierom) 
tekort schoten in het tekenen van figuren, het gebruik van de regels van proportie 
en perspectief en zelfs de verkiezing van het onderwerp. Over deze kwaliteiten en 
tekortkomingen werd door de eeuw heen dan ook het meest gedebatteerd.  
 Hoewel de meeste schrijvers het erover eens waren dat hoge kwaliteit zich 
in regels liet vatten, waren ze het over de invulling hiervan lang niet altijd eens. 
Bovendien vroegen verschillende typen schilderijen om verschillende maatstaven. 
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De zogenaamde ‘historiestukken’ golden als het meest complex en hier waren dan 
ook de meeste regels op van toepassing.  
 Zeventiende-eeuwse kunstkritische termen als ‘schilderachtig’ (waardig om te 
worden uitgebeeld) en ‘houding’ (het subtiele gebruik van kleuren en tonen om 
diepte en eenheid te creëren) bieden een handige leidraad bij het reconstrueren 
van zeventiende-eeuwse inzichten.  
Opvallend is bijvoorbeeld dat kleur, licht en schaduw in de zeventiende eeuw 
altijd in relatie werden gezien tot het beoogde effect van het schilderij: het 
scheppen van ruimtelijkheid en eenheid. Ook termen die gebruikt werden om 
schilderkunstige inventies te prijzen, iets wat niet per definitie als een Nederlands 
forte werd beschouwd, zijn interessant. Een term die in zeventiende eeuw 
bijvoorbeeld van groot belang werd geacht, maar tegenwoordig nauwelijks word 
gebruikt, is ‘eygentlick’: ‘echt’ in de zin van  overtuigend natuurlijk en passend bij de 
aard van het voorgestelde. Om een voorstelling in deze zin ‘echt’ te doen lijken, 
hoefden schilders zich niet letterlijk aan hun tekstuele bron te houden, maar werd 
het juist gewaardeerd als ze uitgaande van een bijbels of mythologisch verhaal 
verder dachten en hun eigen inventiteit gebruikten om de essentie hiervan zo goed 
mogelijk weer te geven.  
 Deze term is bijvoorbeeld goed van toepassing op het schilderij waar de 
epiloog van deze dissertatie zich op het richt: David en Jonathan (Hermitage, Sint 
Petersburg). Dit schilderij, een omstreden Rembrandt, vormt een unieke case 
study aan de hand waarvan zeventiende-eeuws en  twintigste-eeuws kennerschap 
kan worden vergeleken. Het werk werd door Sir Ernst Gombrich in 1950 gebruikt 
om de essentie van Rembrandt’s kunst uit te leggen in zijn beroemde 
overzichtswerk The Story of Art, maar desalniettemin door het Rembrandt 
Research Project afgeschreven in 1989. De herkomst van het werk maakt het des 
te interessanter: we kunnen het namelijk met zekerheid herleiden tot in de 
zeventiende eeuw. Het bevond zich achtereenvolgens in de collecties van twee 
belangrijke verzamelaars: Laurens van der Hem (1621-1678) en Jan van 
Beuningen (1667 - 1720). Deze vroege kenners beschouwden het werk als een 
waardevolle Rembrandt. Van der Hem was zelfs een tijd- en stadsgenoot van 
Rembrandt en had deels dezelfde kennissen als de beroemde meester.  
 Een analyse van het schilderij aan de hand van zeventiende-eeuwse termen 
maakt duidelijk dat het schilderij naar zeventiende-eeuwse maatstaven succesvol 
moet zijn geweest: waardig om Rembrandt’s naam te dragen. Behalve de 
vernieuwende ‘eygentlicke’ inventie, is ook de suggestieve uitdrukking van emoties 
(beweegingen van de ziel) geslaagd. Bovendien blonk Rembrandt juist in deze zaken 
uit volgens tijdgenoten. Zij vonden hem ook bijzonder goed in zijn gebruik van 
‘houding’, en inderdaad zijn kleur, licht en schaduw in dit schilderij succesvol 
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gebruikt om zowel diepte als eenheid te suggereren en de belangrijkste elementen 
te benadrukken. De case study toont daarmee het belang van een beter begrip van 
zeventiende-eeuwse inzichten bij het beoordelen van schilderijen uit deze tijd.  
 De vraag blijft wel of Rembrandt het werk ook (geheel) eigenhandig 
schilderde. Bij de afschrijving werd ervan uit gegaan dat het werk óf door 
Rembrandt alleen óf door een van zijn leerlingen zou zijn geschilderd. Of deze 
aanname juist is, is zeer de vraag; Rembrandt’s eigen leerling Samuel van 
Hoogstraten suggereerde het tegendeel. Bovendien bleek dat bij het afschrijven 
enkele anachronistische vooronderstellingen werden gehanteerd over Rembrandt’s 
stilistische ontwikkeling en kleurgebruik. Aan de andere kant laat de afschrijving 
wel zien hoe nuttig het is om de verschillende overwegingen bij een toe- of 
afschrijving expliciet onder woorden te brengen. Immers, alleen de aannames 
waarvan we ons bewust zijn, kunnen worden getest en verfijnd.   
Zoals gezegd blijven toeschrijvingen aan oude meesters altijd tot op zeker hoogte 
een kwestie van interpretatie, en dat is waarschijnlijk maar beter ook voor de 
toekomst van het vakgebied. Uiteindelijk geeft het ons kunsthistorici de 
mogelijkheid om mede te bepalen wie de oude meesters waren die we zo 
bewonderen, en om zo onze eigen vingerafdruk achter te laten in de geschiedenis 
die we schrijven.  
 
  




