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Voorbericht
Dit tweede en tevens laatste deel van ‘De Hollandsche Schilderkunst in de
zeventiende Eeuw’ draagt, evenals het eerste, een ondertitel. Deze wil aanduiden,
dat het accent in de volgende bladzijden vooral valt op den grootsten onzer schilders,
Rembrandt Harmensz. van Rijn. Evenwel, al neemt de bespreking van diens kunst
en invloed in dit boek een groote plaats in, toch wil zij beschouwd zijn als
ondergeschikt aan het geheel, d.w.z. aan de ontwikkelingsgeschiedenis onzer
schilderkunst gelijk wij die meenen te mogen zien volgens den huidigen stand van
het wetenschappelijk onderzoek.
Evenals in het eerste deel is ook thans zooveel doenlijk gestreefd naar een zakelijk
betoog. Een sobere en eenvoudige uiteenzetting leek ons verkieslijk boven bloemrijke
en geestdriftige beschouwingen, omdat wij bovenal beoogen den lezer te brengen
naar de schilderijen-zelve en hem dus niet tijdens de lectuur, maar staande vóór
onze groote meesterwerken, de wonderen hunner schoonheid willen doen beleven.
Voor wie wetenschappelijke studie wil maken van het in dit deel besprokene, kan
onze tekst slechts dienen ter eerste oriënteering, aangezien in het algemeen niet
veel meer kon worden gegeven dan korte biografieën en algemeene aanduidingen
van den aard en de ontwikkeling der behandelde kunstenaars.
Aangezien dit boek in de eerste plaats is geschreven voor landgenooten, is bij
voorkeur de aandacht gevestigd op schilderijen in Nederlandsche algemeen
toegankelijke verzamelingen.
Een woord van dank zij ook hier gebracht aan degenen, wier namen in het
voorbericht van ‘Frans Hals en zijn Tijd’ zijn genoemd. Bovendien moge hier met
erkentelijkheid worden gememoreerd de waardeerende, ja sympatieke wijze waarop
dat eerste deel door de critiek is ontvangen. Dit was voor den uitgever zoowel als
voor den schrijver een aanmoediging om ook voor het tot stand komen van
‘Rembrandt en zijn Tijd’ hun beste krachten in te spannen.
W. MARTIN.
Wassenaar, Juni 1936.
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Voorbericht bij den tweeden druk
Dank zij de daartoe verkregen vergunning kon deze druk, ondanks de steeds grooter
papierschaarschte, nog verschijnen op kunstdrukpapier. De tekst wijkt niet veel af
van dien der eerste uitgave, maar is nauwkeurig herzien en daar gewijzigd, waar
inmiddels nieuwe feiten aan den dag waren gekomen of waar de schrijver een hem
niet bevredigende formuleering meende te kunnen verbeteren. De literatuuropgaven
in de aanteekeningen zijn bijgewerkt voor zoover de boeken en tijdschriften
bereikbaar waren. De reproducties zijn vermeerderd met een afbeelding naar
Vermeer's Emmausgangers. Dr. H. Gerson was zoo vriendelijk, het elfde hoofdstuk,
dat een gebied bestrijkt dat niemand zoo goed kent als hij, geheel door te lezen,
waarvoor hem hier hartelijk dank worde gezegd.
Ook bij het verzorgen van de drukproeven van dit deel verleende Mej. W.S.G. Le
Grom haar medewerking, waarvoor haar hier een woord van welgemeenden dank
toekomt.
Moge ook deze druk het zijne bijdragen tot vermeerdering der kennis onzer
zeventiend' eeuwsche schilderkunst, de meest nationale schepping van ons volk,
die nog heden den roem van Nederland in de geheele wereld uitdraagt.
W. MARTIN.
Wassenaar, November 1942.

Voorbericht bij den derden druk
De tekst van dezen druk verschilt slechts weinig van dien van den tweeden. Eenige
wijzigingen werden aangebracht ter verduidelijking, andere in verband met nieuwe
vondsten. De literatuur-opgaven in de aanteekeningen ondergingen een kleine
uitbreiding. Bij eenige afbeeldingen werden aan de onderschriften data toegevoegd,
terwijl het onderschrift van afb. 143 werd gewijzigd.
De proeven werden wederom nagezien door Mej. W.S.G. Le Grom.
W. MARTIN.
Wassenaar, Maart 1944.
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Inleidend hoofdstuk.

AFB. I. REMBRANDT 1627. DE GELDWISSELAAR. - BERLIJN.

Zoodra in de Hollandsche schilderkunst de toon en het licht hoogtij gaan vieren,
is haar bloeitijd aangebroken. Dit geschiedt omstreeks 1635. De omtrekken hebben
dan hun scherpte verloren en er blijkt een doorschijnende en luchtige toets te zijn
ontstaan, die meer de licht-contrasten uitdrukt dan de tegenstelling der kleuren. De
valeurs verkrijgen meer en meer het overwicht. In het portret ziet men dit bij Hals,
De Keyser en Rembrandt, in de landschapskunst bij Van Goyen en Salomon
Ruysdael, in het zeestuk bij Simon de Vlieger, in het stilleven bij Pieter Claesz. en
Heda, in het genrestuk bij Dirck Hals, Jan Miense Molenaer, Adriaen van Ostade
en hun kring. Slechts in het architectuurstuk, bij de bloemschilders, de academisten
en de flaminganten heerschen de teekening en de sterke kleur vooreerst nog over
de schilderachtigheid.
De toonschildering kenmerkt zich door een voorliefde voor grijs, zilverwit, warm
bruin en gedempt geel, soms wat opgefleurd door grijzig paars, getemperd groen
of matblauw. In deze tinten werden de landschappen
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en stillevens, zeestukken

AFB. 2. REMBRANDT ± 1629. ZELFPORTRET. MAURITSHUIS.

en gezelschapjes geschilderd die, in donkere lijsten gestoken, de sober maar degelijk
ingerichtehuizen sierden. De portretten met hun stemmig zwarte kleedij en witte
kragen en soms wat bruin bont, vertoonden slechts zelden het rood, lichtpaars of
groenvan een tafelkleed of onderrok en waren dus in het algemeen al evenmin
fleurig.
Op deze vizie der Hollandsche kunstenaars van toen berusten voor een goed
deel de opvattingen van Rembrandt in diens jonge jaren, al bouwde hij zijn wondere
kunst niet uitsluitend op deze grondslagen.
De grijs-bruine manier der toonschilders was blijkbaar een reactie tegen de bont
gekleurde teekenachtigheid van den overgangstijd. Haar doel was, het koloriet ten
eenenmale ondergeschikt te maken aan den toon. Zij is hierin, tot groot voordeel
voor de verdere ontwikkeling onzer kunst, terdege geslaagd.
Intusschen evenwel waren bij onze realisten coloristische verlangens blijven
bestaan. Zij zochten binnen de formule der toon- en lichtschildering naar
opwekkende, frissche kleur. Hoogstwaarschijnlijk spreekt hier de invloed der
Utrechtsche en Haarlemsche academisten en zeer stellig die van Lastman. Deze
meesters immers waren allen voorstanders van een kleurrijk palet. Al schoot hun
koloriet te kort aan kracht, toch moet het voor de toenmalige jongeren een zekere
bekoring hebben gehad, omdat een grooter verscheidenheid der kleuren tal van
mogelijkheden bood, die de grijsbruinschildering miste.
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De Hollandsche realisten, die in de eerste jaren der zeventiende eeuw geboren
waren en wier kunst tusschen 1625 en 1630 rijpte, namen die coloristische elementen
1)
gretig over . Rembrandt bijvoorbeeld, die Lastman's leerling was, is hiervoor een
poos zeer toegankelijk geweest. De toonschilders onder hen wijzigden de kleur naar
hun eigen opvattingen. Bij hen mocht noch kon zij bont en koel blijven: zij werd er
warm en doorschijnend en bleef er begeleid door het zilverig of gulden licht en het
warme bruin.
Aldus liet reeds omstreeks 1630 à 1635 de toon- en lichtschildering een combinatie
toe met een rijk, warm koloriet. Warm rood zien wij allengs het matte paars
verdringen. Werken uit die dagen van Thomas de Keyser, Frans Hals (Meisje, Deel
I, afb. 193) en de Haarlemsche genreschilders zijn er de voorbeelden van; b.v. Judith
Leyster's slanke gestalten ten voeten uit (Deel I, afb. 226) en Palamedesz.’ fleurige
vroege werk (afb. 212 van Deel I). Rembrandt had kort na zijn leertijd bij Lastman
gedurende eenige jaren vrij kleurig doch koel geschilderd. Daarop was een nauwelijks
kleurige periode gevolgd. Omstreeks 1634 echter begint hij warm rood te gebruiken,
dat na zijn Bruiloft van Simson (1638, afb. 21) voorgoed een der belangrijkste
plaatsen inneemt op zijn palet.
De bij de Utrechtsche academisten geliefde samenstelling van geel en blauw
deed reeds eer bij de realisten opgeld. Doch welk een verschil! Het blauw bij dezen
is diep en doorschijnend, het geel lichtend en rijk. Wij denken aan Lievens' Schrijver
(Deel I, afb. 255) en aan Rembrandt's lachende Saskia te Dresden van 1633.
Bij het voortgaan dezer ontwikkeling was Rembrandt de voornaamste stuwende
kracht. Men kan gerust zeggen, dat het bovenal de kunst van dezen meester is, die
het veld winnen der warme en lichtende kleur binnen de toon- en lichtschildering
heeft bevorderd.
Mede is aan Rembrandt's optreden te danken de verdere ontwikkeling van het
lichtdonker in alle takken van schilderkunst hier te lande. Het probleem der
2)
lichtdonker-schildering werd door hem het eerst opnieuw gesteld, ernstig bestudeerd
naar wezen en techniek en vervolgens, omstreeks 1631, tot een oplossing gebracht
die hem in staat stelde in een reeks van even verrassende als verrukkelijke
kunstwerken te toonen, welke ongedachte mogelijkheden er nog binnen het gebied
der licht- en toonschildering bestonden. Sinds deze wedergeboorte van het
clair-obscur heeft het zich in Holland in den breede tot iets ongekends ontplooid.
Slechts weinige Hollandsche schilders zijn blind gebleven voor deze verrijking onzer
kunst.
Zoo was dan omstreeks 1635 onze schilderkunst goeddeels tot een licht-
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AFB. 3. REMBRANDT 1628.
DE MOEDER VAN DEN SCHILDER. - ETS.

en toonschildering geworden, die zocht naar een warm koloriet en waarin bovendien
een sterke ontwikkeling van het clair-obscur viel waar te nemen.
Dat over de geheele linie allengs het aspect rijper en sappiger werd, schijnt niet
in alle opzichten de invloed van Rembrandt's optreden. In menig geval was het
veeleer het redelijk gevolg der eenmaal begonnen toonschildering, wier techniek
met den dag won aan soepelheid, zoodat het teekenachtige meer en meer het veld
moest gaan ruimen voor de eischen der schilderachtigheid.
Het vanzelfsprekend gevolg van de ontwikkeling der toon- en lichtschildering was
dat het koloriet daaraan ondergeschikt bleef, maar tevens dat er voor de plastiek
der vormen niet die volle belangstelling kon blijven bestaan welke voor de hand ligt
bij een van de omtrekken uitgaande of op lijnen en lineaire constructies gevestigde
schilderkunst. Deze mindere belangstelling voor het plastische kan een van de
oorzaken zijn geweest van het stranden der barokke vormen, in Holland (waarover
wij straks zullen spreken), maar met zekerheid valt dit niet vast te stellen.
Daarentegen kan men wel degelijk concludeeren, dat de toon- en lichtschildering
heeft geleid tot het hier en daar veld winnen van een techniek, die de omtrekken
slechts aanduidt, de materie niet uitdrukt en zelfs de kleur niet strikt behoeft.
Wij willen op dit verschijnsel wijzen, omdat het zich in onzen bloeitijd in
verschillende centra voordoet. Wij zouden het met den naam impressionisme willen
betitelen, omdat het in technisch opzicht analoog is aan het 19e eeuwsch
impressionisme. Als voorbeelden noemen wij twee schilders, die het consequent
toepassen: den Delftenaar Leonaert Bramer (1596-1674) en den Dordtenaar
Benjamin Cuyp (1612-1652). In een reeks van werken huldigen ook Jan van Goyen
en enkele meesters uit diens school deze techniek, en eindelijk Rembrandt. Deze
evenwel, hoe breed hij ook mocht schilderen, verwaarloosde nooit het plastische
en slechts zelden de kleur.
Men heeft meer dan eens verkondigd, dat Rembrandt degene is, die
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dit impressionisme in

AFB. 4. REMBRANDT. DE VADER VAN DEN SCHILDER.
MAURITSHUIS, BRUIKLEEN BREDIUS.

onze kunst heeft ingevoerd. Het is moeilijk, dit aan te nemen. Enkele zijner leerlingen,
met name Carel Fabritius en Aert de Gelder, hebben deze techniek van hem
afgekeken; maar bij Bramer schijnt zij een navolging van het Italiaansche
vlugschilderen, bij Benjamin Cuyp was zij vermoedelijk de aangeboren vlotheid van
iemand, die het buiten kleur en vormplastiek kon stellen, maar van wiens
impressionisme men niet behoeft aan te nemen dat het aan Rembrandt is ontleend.
Bij Van Goyen hebben wij te doen met de uit het vlotte schetsboekteekenen
ontwikkelde grisaille en bruinschildering in de natte verf, uit handigheid en
persoonlijke voorkeur geboren.
In flagrante tegenstelling tot dit impressionisme staat een ander uiterste: het
streven naar stofuitdrukking. Het is het voor de hand liggend einddoel van die
schilders, die de natuur in alle opzichten dusdanig nabij willen komen, dat hetgeen
zij weergeven als het ware voor het grijpen ligt. Zulk een volmaakte weergave van
het stoffelijke is het ideaal van vele portret-, stilleven-, genre- en dierschilders, ook
in de 17e eeuw. Van onze allergrootste meesters op die gebieden hebben noch
Rembrandt, noch Hals veel op dit altaar geofferd, maar de overigen vrijwel allen,
zelfs Vermeer van Delft (Deel I, afb. 65). Vóór 1635 was hier in dit opzicht nog niet
veel bereikt: Torrentius (Deel I, afb. 247), Heda en Pieter Claesz. (Deel I, afbb. 245
en 246) maken met enkele portretschilders (Mierevelt soms, Elias, De Keyser en
enkele malen Rembrandt) een uitzondering. Na dien tijd evenwel wordt weldra in
het
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weergeven der materie het ongeloofelijke bereikt. Dit leidt dan bij een stillevenschilder
als Kalf tot verrukkelijke resultaten, terwijl wij ons ook vóór de beste werken van
genreschilders als De Hooch, Metsu, Van Mieris, Terborch en Maes, en vóór het
stillevenbijwerk van Jan Steen steeds weer verheugen over hun wonderbaarlijk
kunnen op dit terrein. Ook de dierschilders, Adriaen van de Velde, Wouwermans
en M. d'Hondecoeter vooral, zijn vaak perfecte uitbeelders der materie. Maar
meesters gelijk Dou, de satijn schilderende Netscher, de glad-deftige Van der Helst
en de koel detailleerende stillevenschilder Van Aelst overschrijden reeds meer dan
eens de grens zoodra in hun werk de stofuitdrukking het overige beheerscht.
Onnoodig er op te wijzen, dat deze techniek, overrijp geworden, het verval der kunst
moest verhaasten. Adriaen van der Werff's porseleinachtige manier is hiervan het
meest sprekende voorbeeld.
Welk standpunt nam de groote kunst van onzen bloeitijd in ten opzichte van de
3)
invloedrijke buitenlandsche stijlvormen, met name de Vlaamsche en Italiaansche ?
Men zou kunnen spreken van een speurende houding, geboren uit de behoefte om
het Hollandsch prestatie-vermogen te versterken zonder het in zijn wezen aan te
tasten. Onze schilders hadden van hun leermeesters den eerbied voor Rafaël,
Titiaan en Dürer meegekregen en zij aanschouwden de zwierige vormen van Rubens
met even groote bewondering als de elegante hoofschheid van Van Dyck. In beider
kunst vonden zij nieuwe factoren en evenzoo in hetgeen Lastman en Honthorst uit
Italië hadden meegebracht. Maar hun eigen kijk op de dingen was van huis uit
anders en hoe meer de Hollandsche capaciteit - en daarmede het zelfbewustzijn groeide, des te sterker ontwikkelde zich uit dit alles een kracht die aan het exotische
4)
tegenstand bood . Weldra beseften onze groote meesters, Rembrandt niet het
minst, dat zij de eigenschappen misten om ooit goed een zwierige beweging te
5)
kunnen schilderen en dat het wezen dier vreemde vormen voor hen moeilijk
toegankelijk was. Naast dit besef evenwel groeide bij hen met den dag de overtuiging,
dat de intimiteit van hun schilderachtig realisme niet te overtreffen viel. Van het
oogenblik, waarop onze kunst het goed recht dezer opvatting met kracht is gaan
verdedigen tegen vreemde stijlvormen, dateert hare grootheid. Zij behield die telkens
daar, waar zij den strijd volhield. Haar verval begon zoodra zij de vreemde vormen
critiekloos binnenhaalde.
Deze strijd is een der merkwaardigste verschijnselen in onze kunstgeschiedenis.
Het spreekt vanzelf, dat de schilders van historiën, Rembrandt incluis, meededen
aan de gewoonte, het schokkende, het hevig bewogene
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tot onderwerp te kiezen.

AFB. 5. J. VAN VLIET NAAR REMBRANDT.
BEROUWHEBBENDE JUDAS. 1634. - ETS.

In zooverre was onze geheele toenmalige beschaving doortrokken van den barok.
Het pathetische deed opgeld, getuige de letteren en het tooneel. Maar een andere
vraag is: bleef het in onze schilderkunst daarbij of nam men met den inhoud tevens
den vorm over? Het antwoord is ontkennend. Behalve de historieschilders verwierpen
onze schilders op den duur den barokken vorm. Rembrandt - wij zullen hierop nog
nader ingaan - deed pogingen om tot een Hollandschen barok te geraken, maar
slaagde hierin niet. Zijn Hollandsche, niet op uiterlijk vertoon beluste aard schijnt
hiertegen in opstand te zijn gekomen en de uitheemsche uitdrukkingsvormen, die
niet overeenstemden met de wijze waarop hij de werkelijkheid zag, gelukten hem
niet. Zoo ziet men hier weliswaar menig exotisch beginsel van compositie, beweging
en ruimte-uitdrukking grif aanvaarden, maar de barokke vormen en omtrekken
worden, behalve dan door de academisten, in den bloeitijd beslist afgewezen.
In Haarlem, de stad, waar de eigen stijl het eerst tot zelfstandigheid kwam, was
de strijd tegen den barok niet zwaar, want de macht van Hals, die voor den barok
nooit toegankelijk is geweest, verzwakte er gemakkelijk het exotische. Hetgeen de
Spaarnestad aan groote kunst heeft voortgebracht, zweemt niet naar uitheemsch
vertoon. De stijl was er zóó zuiver Hollandsch, dat zelfs tegen het eind der eeuw de
Fransche kunstvorm, dien het publiek toen meer en meer lief kreeg, in Haarlem den
kunstenaars lang niet zoo vlot afging als elders.
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Geheel anders verliep de strijd in Amsterdam. In die steeds meer internationaal
ingestelde handelsstad overwoekerde in het eerst, gelijk wij zagen, het nationale
6)
portret bijkans de ‘inventiën en historiën’ . De barokke lijn had op die
portretschilderkunst vooreerst weinig vat en viel er vóór den Vrede van Munster
gemakkelijk in toom te houden. Want al poogde Rembrandt met exotische vormen
zijn stijl te verrijken en al is Van Dyck's invloed bij hem en bij Van der Helst en diens
school merkbaar, toch kan men in Amsterdam vóór 1650 nauwelijks spreken van
een barokken portretstijl. De vraag naar historie-schildering, mythologische en
allegorische voorstellingen was er vóór 1650 gering en er was dus weinig
gelegenheid, den bij deze soorten van monumentale kunst gebruikelijken
7)
buitenlandschen vorm toe te passen . Daarentegen was er wel degelijk emplooi
voor de Bijbelschildering in groot formaat. Ook hiervoor was de barokke stijl de voor
de hand liggende. Hij heeft er evenwel slechts ingang gevonden in den Hollandschen
vorm, dien Rembrandt er aan gaf en waarin slechts voor een klein deel internationale
reminescenties vallen op te merken.
Rembrandt begon de buitenlandsche vormen, in een ietwat plomp Hollandsch
stijl-eigen getransponeerd, te gebruiken in de jaren waarin hij als Bijbelschilder nog
trachtte, innerlijke bewogenheid te interpreteeren door uiterlijke beweeglijkheid (Deel
I, afb. 28). Maar alras schiep hij daaruit een eigen stijl, die overging in de
Bijbelschildering zijner leerlingen. Er ontstond zoodoende een Bijbelschildering, die
geenszins berustte op navolging van het buitenland. Immers, hoewel er
buitenlandsche vormen in zijn verwerkt, is de aanblik zóó typisch Hollandsch en
blijkt er dusdanig in de eerste plaats van een eigen, niet-monumentalen kijk op de
dingen, dat men gerustelijk kan zeggen dat al deze schilders, al werkende, een
Hollandschen vorm hebben geschapen.
Het ontbreken van een Amsterdamsch academisme vóór het beschilderen van
het Stadhuis (sinds 1655) is wel zeer opmerkelijk. Het schijnt inderdaad méér dan
bloot toeval, dat noch de Haarlemsche academisten, noch hun Utrechtsche makkers
8)
ooit in de stad aan het IJ hebben gewerkt . Men had daar blijkbaar dermate weinig
behoefte aan historieschildering, dat men er geen academisme behoefde te
importeeren. Toen eindelijk het Amsterdamsch stadhuis moest worden voorzien
van decoratieve schilderijen, meende men het met eigen krachten te kunnen
bolwerken en werden de opdrachten aan niet-monumentaal aangelegde meesters
gegeven, die den buitenlandschen barok te hulp riepen. De mislukking van deze
paleis-decoratie is het beste bewijs dat hier de kracht der Amsterdamsche
9)
schilderkunst niet lag .
Bekijkt men het werk der Amsterdamsche landschapschilders, der genreschilders
van daar en elders en aanschouwt men de stillevens en zee-
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gezichten, de stadsgezichten en dierstukken uit den bloeitijd, dan bespeurt men al
bitter weinig van barokke vormen. Bij Ruisdael en Vermeer, bij Metsu, Maes,
Terborch of Jan Steen, bij Kalf of Willem van de Velde, bij Potter of Berckheyde
zoekt men ze tevergeefs.
Zoo was dan, voorzoover het onze groote schilders van den bloeitijd betreft, de
buitenlandsche stijlvorm afgestuit op de Hollandsche opvattingen. Dit proces, voor
onze kunst van zoo ver strekkende beteekenis, heeft zich zonder eenigen ophef
afgespeeld. Het trok nauwelijks de aandacht voordat het zich ten volle had voltrokken
en onze realistische volkskunst zich in al haar kracht vertoonde in eigen vormen en
opvattingen, die afweken van de door traditie geijkte van het overige schilderende
Europa. Deze vormen waren als het ware de verpersoonlijking van dien in de
Europeesche beschaving nieuwen Hollandsch-burgerlijken aard, waarmede van
toen af terdege rekening viel te houden.
Sinds deze manifestatie van den Hollandschen stijl heeft het daarbuiten niet
ontbroken aan critiek op ons gebrek aan monumentaliteit en op ons afweren van
de klassieke schoonheid en Rafaël. Rembrandt's kunst vooral heeft hieraan sterk
10)
blootgestaan . Lang heeft het geduurd eer die critiek tot zwijgen kwam en nòg
langer eer zij in bewondering verkeerde.
In het bovenstaande hebben wij nagegaan de licht- en toonschildering en de
ontwikkeling van de kleur en het lichtdonker die zij toeliet, om vervolgens de techniek
dier kunst omstreeks 1635 te schetsen, waarbij terloops op de gevolgen daarvan
is gewezen. Bovendien bespraken wij in het kort de verhouding van den stijl onzer
volkskunst tot de barokke vormen van de buitenlandsche. Herhaaldelijk werd daarbij
reeds de naam genoemd van den meester, die onzen bloeitijd beheerscht:
Rembrandt. Aan diens kunst is het volgend hoofdstuk gewijd.

Eindnoten:

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

9)
10)

NB! O.H. beteekent: Oud Holland. T h i e m e - B e c k e r beteekent: Allgemeines Lexikon der
Bildenden Künstler von der Antike bis zur Gegenwart, begründet von H. Thieme und F. Becker,
Leipzig 1907 vlgg. J a h r b . B e r l i j n , of P r e u s s . J a h r b . beteekent: Jahrb. d.K. Preuss.
Kunstsammlungen. J a h r b . W e e n e n beteekent: Jahrb. der Sammlungen des allerhöchsten
Kaiserhauses. B u l l e t i n beteekent: Bulletin, uitgegeven door den Ned. Oudheidk. Bond. Kl.
beteekent: Klassiker der Kunst, Valentiner, Rembrandt's Gemälde, 1908. Kl. 1921 beteekent:
Valentiner, Rembrandt, Wiedergefundene Gemälde. K. I n v . beteekent: Bredius,
Künstler-Inventare. H. beteekent: Hind, Rembrandts Etchings, London 1923.
Zij namen ook onderwerpen en typen over, en bovendien de caravaggistische lichteffecten. Zie
hierover hoofdstuk III, blz. 112-113, hoofdstuk VI, blz. 380 (Leyster), en hoofdstuk X.
Vgl. Deel I, blz. 77.
Zie hierover uitvoerig in het eerste deel van Carl Neumann, Rembrandt, derde druk, München
1922.
Zie voor dit alles Deel I, hoofdstuk II 74 en III.
De pogingen van Rembrandt in dit opzicht leidden niet tot bevredigende resultaten. Wij komen
hierop in hoofdstuk X nog terug.
Vgl. Deel I, blz. 141.
Vgl. Deel I, hoofdstuk III, blz. 106.
Moreelse maakte in Amsterdam slechts één schilderij, en dat was geen historiestuk doch een
schuttersgroep. Deze schilderde hij, wel verre van academisch te willen zijn, zooveel mogelijk
in Amsterdamschen trant. Vgl. Deel I, blz. 208.
Vgl. Deel I aant. 245. Voor het Amsterdamsch academisme vgl. Deel I, blz. 142 vlgg.
Zie Neumann t.a.p., Bnd. I S. 137 vlgg. Vgl. ook Deel I blz. 30 en Deel I, aant. 64.
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De bloeitijd (Rembrandt en zijn tijd)
1635-1670. (Afdeeling C).
*

**

Eerste hoofdstuk (X). - Rembrandt Harmensz. van Rijn.

AFB. 6. REMBRANDT. CHRISTUS IN EMMAUS. - PARIJS, MUSEUM
ANDRÉ-JACQUEMART.

Wie aan de Hollandsche kunst denkt, dien komt het eerst Rembrandt voor den
11)
geest als de grootste schilder dien ons land heeft voortgebracht . Hij was in alle
opzichten de meest bijzondere, de veelzijdigste en meest inventieve, de
veranderlijkste en meest subjectieve. Bovenal vereeren wij in hem den kunstenaar,
wiens werk meer dan dat van eenig ander Hollandsch schilder tot het gemoed
spreekt en ons doet ingaan tot een dier geheim-

*
**

Afdeeling C van het complete werk ‘De Hollandsche Schilderkunst in de 17e eeuw’.
Hoofdstuk X van het complete werk ‘De Hollandsche Schilderkunst in de 17e eeuw’.
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zinnige geestelijke werelden,

AFB. 7. REMBRANDT 1631.
DE MOEDER VAN DEN SCHILDER ALS PROFETES HANNA. RIJKSMUSEUM.

die ons leven en ons geluk onnoemelijk verrijken. Rembrandt's werk is meer dan
dat van onze andere meesters een onuitputtelijke bron van nooit eindigend genot.
Rembrandt Harmenszoon van Rijn werd den vijftienden Juli 1606 te Leiden in de
Weddesteeg bij den Rijn geboren en stierf op drie en zestigjarigen leeftijd te
11a)
Amsterdam op de Rozengracht, den vierden October 1669 . Hij was de zoon van
den molenaar Harmen Gerritsz. van Rijn (afbeelding 4) en van de bakkersdochter
Neeltje Willemsdr. van Zuydtbrouck (afbb. 3 en 7). Vermoedelijk was hij het achtste
12)
van de negen kinderen van dit echtpaar . Op de plek van zijn geboortehuis, dat
zijn licht uit het Oosten en het Westen ontving, staat sinds lang een ander. Een in
1906 in den gevel aangebrachte steen roept de herinnering op aan den kunstenaar,
die in de nauwe straat achter den stadswal zijn jongensjaren sleet en er zijn eerste
meesterstukjes schiep. Op dien stadswal stond ‘'s vaders molen’. De traditie wil,
dat de jonge Rembrandt daar ‘te schilderen zat’; maar dit was een onmogelijkheid
omdat er in zulk een eenvoudige standermolen geen ruimte was anders dan voor
13)
het malen van het koren .
13a)
De ouders van Rembrandt zonden hun zoon naar de latijnsche school en deden
hem later, den twintigsten Mei 1620, als student in de letteren aan de Leidsche
Hoogeschool inschrijven. In het album studiosorum heet hij ‘Rembrandus Hermanni
14)
Leydensis’ . De beginletters van deze woorden,

W. Martin, De Hollandsche schilderkunst in de zeventiende eeuw: Rembrandt en zijn tijd

12
dus de afkorting R H L , gebruikte hij weldra als monogram om er zijn in Leiden
gemaakte kunstwerken mede te signeeren. De ouders hoopten, dat hij ‘tot zijne
Jaeren ghecomen wesende de Stadt ende tgemeene besten met zijn wetenschap
15)
zoude mogen dienen ende helpen bevorderen’ . Evenwel, Rembrandt had ‘daer
toe gants geen lust ofte genegentheyt, dewijle zijne natuyrlicke beweginghen alleen
streckten tot de Schilder ende Teycken Conste. Waer omme zij luyden genootsaeckt
geweest zijn, haren Soon uyt de Schole te nemen, ende volgende zijn begeeren te
brengen ende te besteden bij een schilder omme bij de selve te leeren de eerste
fundamenten ende beginselen van dien’. Zoo kwam hij in huis bij Jacob Isaacsz.
van Swanenburgh, een ‘braef’ Leidsch schilder van weinig beteekenis, van wien hij
niet veel anders dan de bedoelde ‘fundamenten ende beginselen’ kan hebben
geleerd. Hij bleef daar omstreeks drie jaren. Vervolgens ging Rembrandt nog
gedurende een halfjaar in de leer bij Pieter Lastman, den toenmaals beroemden
16)
Amsterdamschen historieschilder , waarna hij zich zelfstandig te Leiden vestigde,
vermoedelijk omstreeks 1625. Hier trok zijn werk weldra in steeds stijgende mate
17)
de aandacht. Constantijn Huygens prees het hartstochtelijk , de oude criticus Arent
van Buchel waarschuwde dat men den jongen kunstenaar niet àl te vroegtijdig in
18)
19)
de hoogte moest steken . Prenten werden naar zijn schilderijen gemaakt en
herhaaldelijk vroeg men hem uit Amsterdam om daarheen te komen voor portretten
en ander werk. Een zijner zelfportretten uit die dagen, dat het Mauritshuis bezit (afb.
2), toont hem ons als een energieken, ernstigen jongeling, wiens scherpe blik ons
treft.
Omstreeks het midden van 1631 vertrok Rembrandt naar Amsterdam, waar hij
met zijn Anatomie van Dr. Tulp (Deel I, afb. 104) zijn naam vestigde. Hij bleef er tot
zijn dood. Met uitzondering van enkele kleine uitstapjes naar Friesland, Den Haag
20)
en Leiden schijnt hij de stad aan het IJ nooit te hebben verlaten .
Rembrandt nam eerst zijn intrek bij den kunsthandelaar Hendrick Uylenburgh.
Daar was het vermoedelijk dat hij diens nichtje, de zonnige, vriendelijke Saskia van
Uylenburgh (Ulenborch) leerde kennen, met wie hij zich den zesden Juni 1633
verloofde, gelijk wij weten uit zijn charmante teekening in het Berlijnsch
Prentenkabinet, waaronder hij schreef: ‘dit is naer myn huysvrou geconterfeyt do
sy 21 jaer oud was den derden dach als wy getroudt (= verloofd) waeren den 8
Junyus 1633’ (afb. 13). Het huwelijk had den 22sten Juni 1634 in St. Anna Parochie
plaats. Saskia (afb. 14) behoorde tot een Friesche patriciërsfamilie en was
vermogend.
Rembrandt verdiende in dien tijd veel met portretten. Om door hem geschilderd
21)
te worden moest men hem ‘bidden en gelt toegeven’ . Hij was
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AFB. 8. REMBRANDT 1631. SIMEON IN DEN TEMPEL. - MAURITSHUIS.
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22)

‘wijdtvermaert’ , had tal van leerlingen en kon zich ruim bewegen. Hij begon kunst
23)
te verzamelen . In een akte van 16 Juli 1638 verklaart hij, dat hij ‘ende sijn
24)
huysfrouwe rijckelyck ende ex superabondanti sijn begoediget’ .
Hoe de meester er in deze jaren uitzag, toonen ons zijn zelfportretten. Al maakte
hij er ook toen, evenals in zijn Leidschen tijd, verscheidene om een
gemoedsbeweging of een nieuwe techniek te bestudeeren, een lichtval, een
kleurcombinatie of houding, en weer andere om ze als ‘portret van een krijgsman’
of dergelijke te verkoopen, toch zijn er genoeg, die Rembrandt wel degelijk als een
afspiegeling van zichzelven heeft bedoeld. Deze reeks, geteekend, geëtst en
geschilderd, zette hij tot in zijn laatste levensjaar voort. Voor wie haar kan verstaan
is zij Rembrandt's zuiverste biografie. Immers, naast zijn Bijbel-interpretaties vertelt
zij het duidelijkst hoe hij zichzelf zag, wat er in hem omging, hoe hij tegenover het
24a)
leven en de wereld stond .
In zijn eersten Amsterdamschen tijd blijkt hij opgewekter dan tevoren of ooit
daarna. Hij is veel knapper geworden. Zijn Berlijnsch zelfportret van 1634, het jaar
van zijn huwelijk, heeft iets vriendelijks en zachts (afb. 15) en op alle beeltenissen
uit de gelukkige jaren met Saskia heeft hij een gezond en rustig, hoewel meestal
24b

ernstig voorkomen. Op de prachtig verzorgde ets van 1639 (H. 168, ) ziet hij er
nog keurig netjes uit en draagt hij de baret met zwier. Vroolijk lachend heeft hij
zichzelf in dien tijd slechts éénmaal geschilderd, als cavalier, met Saskia op den
24c

schoot (Kl. 133, ). Zulk een gulle lach ging hem evenwel niet af: er is iets
gekunstelds in de gezochte situatie. Maar opgewekt, schoon ernstig, ziet hij er in
die jaren uit. Tegen 1640 is die opgewektheid getemperd. Allengs komt er in de
gelaatsuitdrukking een trek, die naar het sombere gaat. In zijn bijkans plechtige,
monumentale beeltenis in de National Gallery, van 1640 (afb. 23), treft ons voor het
eerst een uitdrukking van superioriteit. Hij is er meer dan de deftige gezeten burger
der zelfportretten van eenige jaren tevoren. Hij gaat er uitzien als iemand die zijn
roeping, zijn hoogheid, de koninklijke macht van zijn kunstenaarschap beseft. Een
energieke mond, een voorhoofd waarin zich rimpels gaan vertoonen, een felle blik
kenmerken de imponeerende verschijning.
Saskia heeft hij herhaaldelijk afgebeeld. Meestal ziet hij ze als de lieve echtgenoote
(Kl. 126) of als de patricische huisvrouw (afb. 14). Van hun gelukkig huwelijk krijgt
men den indruk dat hij haar geweldig verwende en dat de meester, die nooit iemands
dienaar was, zijn Saskia daarentegen naar de oogen zag.
Uit Rembrandt's echt sproten verscheiden kinderen, die evenwel allen jong
stierven, met uitzondering van den in 1641 geboren Titus (afb. 41). De moeder
overleefde de geboorte van dit kind slechts kort: in het jaar, waarin
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Rembrandt De Nachtwacht

AFB. 9. REMBRANDT 1631.
DE HEILIGE FAMILIE. - MÜNCHEN.

voltooide (afb. 26a), overleed zij, den veertienden Juni 1642. Zij liet aan Rembrandt
het vruchtgebruik van haar vermogen tot zijn tweede huwelijk of, voor geval hij niet
25)
zou hertrouwen, tot aan zijn dood .
Het verlies van Saskia was voor den kunstenaar een zware slag. Sindsdien begon
26)
hij, die toch al van jongs af eenzelvig van aard was en wars van genoegens , zich
nog meer terug te trekken naar het schijnt. In dien tijd ging hij meer dan vroeger in
lange wandelingen Amsterdam en omstreken doorkruisen, waardoor wondere
27)
landschapteekeningen en -etsen ontstonden . Met De Nachtwacht, die vermoedelijk
niet beantwoordde aan de bedoeling der bestellers omdat de portretten ongelijkelijk
tot hun recht kwamen, schijnt hij geen groot succes te hebben gehad. Een ongelukkig
conflict over een portret met Burgemeester Andries de Graeff, waarin Rembrandt
in het gelijk gesteld werd, kan zijn gezochtheid als portrettist in die kringen slechts
hebben geschaad. Zijn populariteit ging tanen, al had hij vooreerst nog tal van
beeltenissen te schilderen. Uit 1643 alleen kennen wij er een dozijn, waaronder de
prachtige Man met den Valk (afb. 26). Tegelijkertijd ontstond de magistrale ets De
Drie Boomen (H. 205). Zoo groeide Rembrandt's kunst ondanks leed en beginnende
moeilijkheden.
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Maar in zijn zelfportretten zien wij, dat hij oud wordt vóór zijn tijd. Dat in Buckingham
Palace (Kl. 317), van omstreeks 1646, zoowel als de bekende ets van 1648, waar
28)
hij aan tafel bij het raam zit te teekenen (H. 229), toonen dit aan . Hij dost zich niet
meer uit in een kostbaren mantel, hij draagt geen gouden keten meer en geen baret
tooit zijn lokkig hoofd. Sober en eenvoudig gaat hij gekleed; de haren, schoon zij
krullend blijven, zijn kort; een hoed of tulband-achtige doek dekt het hoofd.
Reeds in Januari 1639 had de kunstenaar het thans als Rembrandthuis bekende
29)
pand aan de Breestraat bij de St. Anthonies-sluis gekocht . Deze transactie werd
voor hem de bron van nimmer eindigende geldzorgen, want hij kon de koopsom
nooit geheel betalen en geraakte steeds dieper in de schuld.
Na Saskia's dood nam Rembrandt de trompettersweduwe Geertje Dircx in huis
30)
om voor den kleinen Titus te zorgen. Zij was opvliegend van aard . Dit gaf op den
duur aanleiding tot onverkwikkelijkheden, die Rembrandt veel last en onkosten
bezorgden en in 1650 eindigden met het opsluiten van de ongelukkige zenuwpatiënte
in het tuchthuis te Gouda. Intusschen zien wij in 1649 een andere vrouw in
Rembrandt's huis verschijnen, de drie-en-twintigjarige ‘vrijster’ Hendrickje Stoffels
31)
(afbb. 35 en 39) . Deze flinke, verstandige vrouw van zacht karakter, met wie
Rembrandt nooit getrouwd is (vermoedelijk omdat hij anders het vruchtgebruik van
Saskia's vermogen zou hebben gemist), schonk hem eenige kinderen. Ook deze
stierven allen zeer jong, met uitzondering van een dochter, Cornelia.
Intusschen geraakte Rembrandt, die geen zuiver begrip van geldzaken schijnt te
hebben gehad en die zich tot een hartstochtelijk verzamelaar had ontwikkeld, in
32)
steeds grooter financieele moeilijkheden . Zijn kunst bracht hem niet meer zooveel
op als vroeger, deels omdat door den veranderden smaak van het publiek en de
populariteit, die zijn leerling Bol en vooral Van der Helst genoten, het aantal
portretbestellingen afnam, deels doordien hij zich steeds minder aan de eischen
zijner ‘zitters’ liet gelegen liggen. Hooghartig weigerde hij, een portret te veranderen,
dat volgens den besteller niet geleek. Slechts voor het geval de overlieden van het
33)
Lucasgild de gelijkenis mochten ontkennen, was hij bereid het te veranderen . Wel
bleef hij de wijdvermaarde schilder en etser, wiens doeken tot in Italië toe beroemd
34)
waren en wiens prentkunst bij alle liefhebbers ter wereld gezocht was. Maar zijn
manier van schilderen paste, ook wat de historiestukken betreft, niet meer in de
allengs veranderde tijden met hun Franschen smaak. Daardoor had hij ook minder
leerlingen en raakte ook deze bron van inkomsten opgedroogd. Evenwel, hij kon
zich door dit alles meer uitsluitend op door eigen inspiratie ingegeven werk
concentreeren.
Rembrandt was er de man niet naar om naar buiten veel indruk te
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AFB. 10. REMBRANDT 1631. NICOLAES RUTS. - AMERIKAANSCH BEZIT.
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willen maken. Zelfs in de fleurige jaren van zijn jonge huwelijksgeluk, financieelen
voorspoed en gevierdheid bleef het bij huiselijk vertoon: een vroolijk maal met een
kostelijke pauwenpastei, fraaie kleeding en juweelen voor Saskia, een mooie mantel
en een baret met pluimen voor hem zelf, die pasten bij de snor en sik, die hij een
tijdlang geheel à la mode gedragen heeft. Maar dit alles bleef, naar het schijnt,
binnen kleinen kring. Men kan zich Rembrandt niet ‘in de wereld’ voorstellen, evenmin
als met anderen op de bierbank. Als hij niet werkte, bracht hij zijn tijd blijkbaar door
in gesprek met vrienden en met verzamelen, ordenen en bestudeeren zijner steeds
uitgebreider collecties van prenten, teekeningen, schilderijen, antiquiteiten en
35)
zeklzaamheden . Ook zijn eigen teekeningen, alsmede een stel der drukken van
zijn geëtste oeuvre, bewaarde hij, geordend naar de onderwerpen.
Hoewel hij door geldzorgen werd geplaagd en veel leed te dragen had, kon
Rembrandt zich nog ten volle aan zijn roeping wijden, te meer daar Hendrickje en
Titus hem in de moeilijkheden des dagelijkschen levens steunden. Hoe heeft zij,
blijkens haar zorgelijk portret in het Louvre (afb. 35), het moeilijke van den toestand
ingezien! Buiten zijn kleinen kring van vrienden en buiten de kunstenaarswereld
schijnt men den grijzen, meer en meer in zichzelf gekeerden meester vrijwel nog
slechts gekend te hebben als dien zonderling, ‘die door de gansche Stad op bruggen,
en op hoeken, - op Nieuwe en Noordermarkt zeer ijv'rig op ging zoeken - Harnassen,
36)
Moriljons, Japonsche Ponjerts, bont, - En rafelkragen, die hij schilderachtig vond’ .
Inderdaad, Rembrandt was wèl veranderd. Maar hij bleef de strijder die hij steeds
was geweest. Op de teekening in het Rembrandthuis (afb. 33), waar hij zich in zijn
werkkiel heeft afgebeeld, doet hij aan een stoeren zeeman denken en in de flikkering
van zijn scherp observeerenden blik mengen zich mildheid en zelfbewustzijn, evenals
op zijn portret van ± 1655 te Weenen (Dl. I afb. 11). Hij beeldt zich af als een
ongenaakbare, die bereid is, iederen aanval op zijn kunst af te weren, al weet hij,
dat zijn financieele ondergang nabij is (KL 397).
In 1656 kwam het faillissement. Rembrandt moest weldra de Breestraat verlaten,
37)
zijn boedel werd geïnventariseerd . Hij verhuisde in 1660 naar een kleine woning
aan de Rozengracht. In 1657 was een deel van de verzamelingen verkocht en in
1658 het huis, de meubelen alsmede ‘de vordere Papier Kunst, onder denselven
Boedel als noch berustende, bestaende in de Konst van verscheyden der
voornaemste so Italiaensche, Fransche, Duytsche ende Nederlandtsche Meesters
ende bij denselven Rembrandt van Rijn met eene groote curieusheyt te samen
versamelt. Gelyck dan mede een goede partije van Teeckeningen, ende Schetsen
38)
van denselven Rembrant van Rijn selven’ .
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Hoewel niet alles verkocht is en er later, blijkens den inventaris na Rembrandt's
39)
dood, nog weer allerlei bijgekomen is bleef den kunstenaar toch weinig over. Hij
moest scheiden van hetgeen hij met groote passie had bijeengebracht, gekoesterd
39a)
en bewonderd. Enkele Indische miniaturen schetste hij ter herinnering na . Het
was een geweldige slag. Desniettemin ontstonden in die schokkende jaren
meesterwerken van de grootste beteekenis, waarbij er zijn, die tot het allerbeste en
meest indrukwekkende behooren wat de meester heeft gemaakt. Wij noemen slechts
den 1656 gedateerden Zegen van Jacob, in het Museum te Cassel (afb. 43), de
Anatomie van Dr. Deyman, in het Rijksmuseum, uit hetzelfde jaar, de Aanbidding
der Koningen in Buckingham Palace van 1657 (afb. 44), de monumentale
Nagelknipster van 1658 (afb. 46) en het Zelfportret (afb. vóór den titel), in hetzelfde
jaar ontstaan. Dit zelfportret, geschilderd toen zijn huis onder den hamer kwam, is
een van zijn meest ontzaglijke scheppingen. De magistrale opzet, de koninklijke
houding, het magische licht en de geestelijke expressie gaan er in een dusdanige
harmonie samen als bij geen enkel ander portret van den meester het geval is. Het
is ontroerend en verbijsterend tegelijk. Men krijgt den indruk alsof hij kalm de verdere
gebeurtenissen afwacht, maar tevens is er het dreigende en broeiende in van iemand
die zich, hoewel geketend, nog van zijn kracht bewust is. Het is de schilder die,
optornend tegen de moeilijkheden, vier jaar later tot zijn grootste schepping, de
Staalmeesters, in staat zal blijken.
Tot aan zijn dood is Rembrandt naar het schijnt insolvent gebleven. Teneinde
hem tegen schuldeischers te beschermen, begonnen Titus en Hendrickje in 1658
een kunsthandel. Rembrandt zou hen daarbij behulpzaam zijn tegen genot van
vrijen kost en inwoning. Hetgeen hij zou schilderen gold als vergoeding voor hetgeen
40)
de beide contractanten hem leverden . Aldus ontstond voor Rembrandt een sfeer
waarin hij zich beschermd gevoelde, omdat hij niet door schuldeischers kon worden
lastig gevallen en dus rustiger kon werken. Eén keer schilderde hij zichzelf nog eens
met een spottenden lach (afb. 51), maar zijn meeste zelfportretten uit die jaren
getuigen van verzonkenheid (afb. 49), zorg of verdriet. In 1661 voltooide hij een
kleine twintig schilderijen, waaronder De Negers (bruikleen van Dr. Bredius in het
Mauritshuis) en de Claudius Civilis (afb. 48). In 1662 volgen de Staalmeesters, het
grootste kunstwerk dat hij ooit schiep (Dl. I, afbb. 2 en 115).
De rampen waren evenwel voor Rembrandt nog niet ten einde. Eerst ontviel hem
41)
42)
Hendrickje en in September 1668 overleed ook Titus .
Rembrandt bleef aldus, van allen bijstand verstoken, met zijn 15-jarige dochter
Cornelia alleen achter. Dertien maanden na Titus' dood stierf hij,
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AFB. 11. REMBRANDT 1634. MAERTEN DAY. - PARTICULIER BEZIT.
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AFB. 12. REMBRANDT 1634. MACHTELD VAN DOORN. - PARTICULIER BEZIT.
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den vierden October 1669. Hij werd in allen eenvoud en vermoedelijk in bijzijn van
slechts weinige vrienden begraven in de Westerkerk, waar eerst sinds 1906 een
cartouche aan een der pijlers de plek aanduidt der laatste rustplaats van onzen
43)
grootsten kunstenaar .
Voor Rembrandt moet, nu alles rondom hem was weggenomen, de dood een
verlossing zijn geweest. In zijn laatste zelfportret (afb. 54), geschilderd in zijn sterfjaar,
is ons een afspiegeling bewaard van zijn gemoedstoestand. Deze is niet die van
een vertwijfelde, noch cynisch of verbitterd. De oogen zijn vriendelijk. Hij schijnt
iemand die berust: hij heeft met het aardsch bestaan afgerekend en verwacht het
hiernamaals.
Ziehier, hoe Fromentin Rembrandt kort karakteriseert: ‘A le considérer par
l'extérieur, c'était un brave homme, aimant le chez-soi, la vie de ménage, le coin du
feu, un homme de famille, une nature d'époux plus que de libertin, un monogame
qui ne put jamais supporter ni le célibat ni le veuvage, et que des circonstances mal
expliquées entrainèrent à se marier trois fois; un casanier, cela va de soi; peu
économe, car il ne sut pas aligner ses comptes; pas avare, car il se ruina, et, s'il
dépensa peu d'argent pour son bienêtre, il le prodigua, paraît-il, pour les curiosités
de son esprit; difficile à vivre, peut-être ombrageux, solitaire, en tout dans sa sphère
44)
modeste un être singulier’ .
Rembrandt's leven en kunst zijn één voortdurend getuigenis van een zich opofferen
aan zijn werk. Dit heeft hem steeds in beslag genomen; met ernst, vlijt en zelftucht
heeft hij zijn roeping vervuld, slechts zelden tevreden met het resultaat, soms met
moeite en eerst na herhaalde pogingen een oplossing vindende die hem min of
meer voldeed. Geheel voor zijn kunstenaarschap levend en dit hoog houdend
temidden van de stormen des levens, moet hij in zijn werk steeds troost en vervulling
hebben gevonden. De Italiaansche kunsthistoricus Baldinucci vertelt op gezag van
den Deen Keihl, die langen tijd bij Rembrandt als leerling in huis woonde, dat
Rembrandt, ‘wanneer hij aan het werk was, geen toegang zou hebben verleend
aan den eersten monarch ter wereld, die gedwongen geweest ware, telkens en
telkens terug te komen, tot hij hem buiten zijn werk hadde aangetroffen’.
Het kan niet anders, of de rampen die Rembrandt troffen, moeten op dezen
gevoeligen mensch zijn neergekomen als striemende geeselslagen.
Desniettegenstaande houdt hij vol en het is alsof hij, nadat hij zich eenigszins van
den schok heeft hersteld, steeds weer opnieuw den hemel dankt dat hem dit eene,
dit grootste, de zeldzame zegen van zijn goddelijk kunstenaarschap, nog is gebleven.
En dan pakt hij weer opnieuw aan, dan gevoelt hij zich een koning, een apostel,
maar nooit een martelaar. Slechts
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in zijn laatste levensjaren

AFB. 13. REMBRANDT 1633.
SASKIA VAN UYLENBURCH. - TEEKENING. BERLIJN.

schijnt het hem te machtig te zijn geworden en heeft hij waarschijnlijk minder hard
gewerkt.
De uiterlijke tragiek van dit leven - eerst een vroegtijdig stijgen tot eer en roem,
daarna een opeenstapeling van huiselijk leed, gevolgd door maatschappelijk verval
- gepaard aan een misschien juist dáárdoor tot de hoogste hoogten opstijgende
kunstontwikkeling, is te allen tijde een verleidelijke aansporing geweest tot allerhande
biografische, esthetische en kunsthistorische fantazie-constructies. Eigenlijk niemand
is ontkomen aan het leggen van een min of meer hypothetisch verband tusschen
Rembrandt's leven en kunst. Prachtige bladzijden zijn aldus, geschreven en vele
daarvan hebben de lezers nader tot een deel van 's meesters kunst gebracht. Maar
men doet goed, zich er telkens rekenschap van te geven waar de ons bekende
feiten eindigen en de verbeelding een aanvang neemt. Hind slaat den spijker op
den kop wanneer hij zegt, dat door het pathetisch einde ‘we may easily fall into
sentiment and exaggerate Rembrandts personal sorrow. The probabilities are that
his concentration
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on his work carried him through misfortunes with as much content as through
45)
success, though the last years brought bitter blows’ .
Wij kunnen inderdaad slechts van een waarschijnlijkheid spreken. Immers wij
bezitten geenerlei positieve uiting over de wijze waarop Rembrandt als kunstenaar
reageerde op de gebeurtenissen in zijn leven. Wij zien, dat de toewijding tot zijn
kunst gestadig is en dat deze nimmer is aangetast door succes of tegenspoed. Wij
zien zijn kunst tegen de verdrukking in groeien. Dit kan men duidelijk lezen uit zijn
werk in verband met de oorkonden. Maar wij komen alras op glibberig terrein. Laat
de interpretatie van hetgeen zijn zelfportretten ons zeggen reeds ruimte voor
schommelingen in de opvatting, nog minder houvast hebben wij aan Rembrandt's
overige kunstwerken. Weliswaar kunnen wij nagaan, dat hij telkens motieven ontleent
aan zijn onmiddellijke omgeving: bedelaars in Leiden bij de Wittepoort, kinderen
telkens wanneer er bij hem thuis een in de wieg ligt of aan den leiband loopt;
46)
leeuwen, een olifant en andere curiositeiten die hij ziet; tooneelspelers en
marskramers; landschappen en stadsgezichten die hem treffen en vooral zijn familie
47)
in Leiden en Amsterdam en degenen die hij leert kennen, tot zelfs Haaring, den
48)
concierge van de insolvente boedelkamer .
Maar mag men zijn Bijbelsche verhalen en allegorieën, mag men scheppingen
gelijk de Verloochening van Petrus (afb. 47), Jacob's strijd met den Engel (Kl. 394),
den Phoenix (H. 295) en zoo meer, in onmiddellijk verband brengen met de
gemoedsstemming van den kunstenaar tengevolge van schokkende gebeurtenissen?
49)
Herhaaldelijk is getracht dit te doen. Bode b.v. zegt , dat Rembrandt's Bijbelsche
tafreelen na zijn verhuizing naar de Rozengracht bijna uitsluitend uitbeeldingen zijn
van vertwijfeling en rouw en dat men daaruit kan zien, hoe zwaar Rembrandt leed
onder zijn ‘selbstverschuldeten Bankrott’. Hoe klopt dit met zijn Aanbidding der
Koningen (afb. 44), zijn Negers (Kl. 495), Venus en Amor (Kl. 480) en dergelijke?
Bovendien: heeft niet Rembrandt in zijn jonge jaren van succesvolle studie een
berouwhebbenden Petrus, een treurenden Jeremia, een handenwringenden Judas
(afb. 5), een Saul en David geschilderd? Ook bij andere schrijvers vindt men
combinaties van dergelijke willekeur. Zij liggen voor het grijpen voor iederen biograaf,
die een kunstenaar met een leven als dat van Rembrandt tot zijn held maakt.
Zekerheid omtrent de juistheid van zulke combinaties hebben wij evenwel zelden
of nooit. Wèl gevoelt men telkens zéér sterk het verband dat er heerscht tusschen
de stemming van Rembrandt's werk en de gebeurtenissen in zijn leven. In de
meerdere of mindere spanning, in de mate van rust of gejaagdheid, in het geprikkeld
onbevredigde of het bedachtzaam overwogene ziet men zijn werk sterk op zijn
gemoeds-
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AFB. 14. REMBRANDT. SASKIA VAN UYLENBURCH. - CASSEL.
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toestand reageeren. Maar de pogingen tot het koppelen van bepaalde onderwerpen
aan zijn stemmingen - b.v. dat hij grafleggingen zou hebben gemaakt telkens
wanneer een zijner kinderen stierf - achten wij zelden geslaagd. Ware Rembrandt
iemand geweest, die onderwerpen zocht om zijn stemming uit te drukken, dan zou
hij stellig tot zijn geliefde Samsonverhaal zijn teruggekeerd toen hij, na zijn financieele
débâcle, zijn krachten voelde groeien tot de groote macht die hem tot de
Staalmeesters in staat stelde.
Tegenover deze onzekerheden staat, dat wij de ontwikkeling van Rembrandt's
kunstenaarschap vrij nauwkeurig kunnen volgen, omdat hij reeksen van zijn werken
heeft gedateerd. Voordat wij die ontwikkeling schetsen, mogen eenige algemeene
beschouwingen voorafgaan over Rembrandt's beteekenis, den aard van zijn werk
en de onderwerpen die hij koos.
Rembrandt is de laatste eminente schilder van het zeventiend'eeuwsch Europa. Hij
is de laatste renaissancist en sluit de rij af der groote universeelen. Na hem kent de
schilderkunst weliswaar nog talrijke geniale meesters, maar deze bestreken een
beperkter terrein en geen hunner had voor Europa een dusdanige beteekenis.
Immers Rembrandt helpt Europa de Renaissance uit haar barokke stadium redden,
50)
waarin zij bezig was te verstikken . Een deel van zijn werk zou zonder de groote
Italianen vóór hem niet mogelijk zijn geweest, maar ook hun werk zou van mindere
51
draagwijdte zijn geweest zonder de gevolgtrekkingen die Rembrandt er uit maakte .
Heeft Rembrandt's kunst dus een internationale beteekenis, toch is zij even typisch
Hollandsch als b.v. die van Rafaël ten volle Italiaansch mag heeten. Buiten ons
polderland is Rembrandt's kunstenaarschap ondenkbaar en men kan het zich
52)
evenmin voorstellen zonder het burgerlijk Hollandsch milieu . Hij lost Hollandsche
problemen op en zet met zijn werk de kroon op de ontwikkeling onzer nationale
kunst.
Het wezen van Rembrandt is een afspiegeling van het beste wat in ons volk leefde:
innige godsdienstige overtuiging, zelfbewustheid en vrijheidszin, onversaagdheid
en onbedwingbare lust tot daden. Deze geweldige werker, doelbewust en volhardend
ook toen leed en tegenspoed hem troffen, was een moedige vrijbuiter. ‘Als ick myn
geest uytspanninge wil geven dan is het niet eer die ick zoek, maar vryheit’, is een
bekende uitspraak van hem. Aldoor heeft hij gestreden voor de vrijheid van den
kunstenaar en voor het recht van ons stemming zoekend realisme om vrijelijk te
ontstaan uit eigen emotie en observatie.
Geheel volgens de toenmalige Hollandsche opvatting kiest Rembrandt slechts
de werkelijkheid tot uitgangspunt en nooit is hij moede geworden dit telkens opnieuw
te doen. Ook de manier waarop hij het schilderachtige

52)

Men leze vooral Fromentin, Les Maîtres d'Autrefois, editie van 1902, blz. 408.
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AFB. 15. REMBRANDT 1634. DE SCHILDER ZELF. - BERLIJN.
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AFB. 16. REMBRANDT 1635.
OOSTERLING. - LONDEN, HERTOG VAN DEVONSHIRE.

zoekt, voortgaande op hier reeds door anderen ingeslagen wegen, is specifiek
Hollandsch. Hij verlangt slechts zelden naar het gracieuze en ranke; het vierkante,
korte trekt hem op den duur meer aan dan het soepele. Pose is hem van nature
vreemd en zijn pogingen in dit opzicht zijn slechts zelden geslaagd, gelijk b.v. in
den Man met den Valk (afb. 26). Op den duur toont hij zich, zoodra hij geheel voor
zichzelf werkt, meer en meer afkeerig van ‘les belles formes’. Daarom zal deze kant
van Rembrandt's kunst telkens weer bezwaarlijk genietbaar blijken voor dengene,
die zijn hart verpand heeft aan een vormentaal die, gelijk de Italiaansche of Fransche,
smijdig en elegant is, of die de voorkeur schenkt aan het lineair overwogene der
Oostersche kunst. Denzulken moge er evenwel op gewezen worden, dat Rembrandt
binnen dezen uiterlijk weinig soepelen vorm zelfs in de in zijn eigen tijd populaire
portretten nooit aan den schoonen schijn van het uiterlijke heeft geofferd en dat hij
in de plaats daarvan een vaak tot het uiterste gedreven penetrante waarheidsliefde
stelt. De compositie, licht, kleur en karakteruitbeelding in zijn werk zijn van een zóó
hoog esthetisch gehalte, dat hem, afgezien van elke persoonlijke voorkeur, zeer
stellig een aparte plaats toekomt onder de allergrootste beeldende kunstenaars van
alle tijden en volken.
Begaafd met een buitengewoon scherp opmerkingsvermogen, wist Rembrandt
het wezenlijke zeer vlug te bevatten en diep te peilen. Daarbij had
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hij een grooter fantazie

AFB. 17. REMBRANDT 1635.
SASKIA ALS FLORA. - LONDEN, HERTOG VAN BUCCLEUGH.

dan welke onzer schilders ook en was zijn vindingrijkheid onuitputtelijk. Door de
nimmer rustende bezigheid van zijn zoekenden geest stapelden zich de problemen
als het ware vóór hem op. Zeer critisch was hij ten opzichte van zijn werk en zelden
of nooit stelde dit hem tevreden, getuige de telkens nieuwe concepties van eenzelfde
onderwerp en de talrijke repentirs. Aldus werd dan Rembrandt's kunstenaarsloopbaan
één groote, nimmer verslappende strijd om de beheersching van de steeds weer
andere vormen, waarin hij wilde uitbeelden hetgeen zijn geestesoog zag. Zijn kunst
is reeds hierdoor buitengewoon pakkend en boeiend. Manier en routine zijn hem
ten eenenmale vreemd: hij herhaalt zich nimmer en telkens treft ons de frischheid
van iedere volgende schepping.
Rembrandt is niet slechts de observeerende en geënspireerde, maar bovendien
de bedenkende kunstenaar. Naast onstuimigheid toont hij groot overleg. Er is soms
iets wetenschappelijks in de manier van documenteeren zijner inventiën en historiën
en men meent dan te begrijpen, waarom zijn ouders hem naar de universiteit zonden.
Een geleerde was hij echter evenmin als een geletterde. Boeken bezat hij nauwelijks.
Zijn observatie van het leven, zijn inspiratie en het vermogen om weer te geven,
ziedaar zijn kostelijkste kunstenaarsgaven. Door overleg weet hij zelfs bij zijn stoutste
vizioenen steeds te bepalen hetgeen hem technisch te doen staat. Hij wijzigt hand
en werkwijze naar de behoefte van zijn kunst. Zoodra hij zich ontwikkelt tot Bijbelen
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AFB. 18. REMBRANDT 1636.
DE HEMELVAART VAN CHRISTUS. - MÜNCHEN.

historieschilder, geeft hij blijk van het even rijpelijk overwegen van den verhalenden
als van den artistieken inhoud en den vorm zijner composities. Naar gelang zijner
verkiezing heeft dan het reëele al dan niet den voorrang boven het fantastische. Hij
kan ons een leelijk, welhaast stumperig Christuskindje slapend uitbeelden, waarvan
evenwel de diepe slaap zóó overbluffend de werkelijkheid weergeeft, dat deze
expressie ons 's schilders gemis aan gracie doet vergeten (afb. 9). Hij kan echter
evengoed (b.v. op de honderdguldensprent, afb. 31) in een op realistischen grondslag
geteekende Christusgestalte dusdanig tot onze verbeelding spreken, dat hij den
Heiland vóór ons oproept en ons onmiddellijk in een hoogere wereld verplaatst,
waar wij in verrukking de on-historische maar geestelijk zoo prachtige bedenkselen
van den kunstenaar kunnen volgen: naast Christus Sokrates, Erasmus en de rijke
jongeling, en tegelijkertijd het in Mattheus XIX verhaalde: het komen der kinderkens,
het genezen der zieken; voorts nog de bestraffing der discipelen en de disputeerende
53)
schriftgeleerden .
De strijd tusschen realiteit en verbeelding, hun onderlinge verhouding en de
verschillende wijzen waarop deze telkens volgens 's meesters steeds varieerende
schoonheids-eischen en technische behoeften kunnen harmonieeren, ziedaar eenige
problemen die Rembrandt voortdurend bezig hebben gehouden. In de keuze zijner
modellen is hij een realist die des-
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noods niets en niemand ontziet. Daarentegen kan hij in zijn interpretatie de grootst
denkbare idealist zijn. Bovendien, hoe impulsief hij wezen moge, onder het werk
54
geeft hij zich telkens rekenschap van zijn handelingen .
Onder de middelen, die Rembrandt ten dienste stonden om de werkelijkheid te
idealiseeren, neemt de uitbeelding van het licht een voorname plaats in. ‘Zijn kunst
is de aanhoudende toepassing van een verheerlijkingsprocédé’, heeft Busken Huet
55)
eens gezegd en daarbij dacht hij stellig niet aan de ets met Adam en Eva (H. 159)
of aan de Madonna in de Wolken (H. 186), maar vooral aan de wonderen van licht,
die Rembrandt schiep. Vermoedelijk heeft deze, nadat hij reeds in zijn jonge jaren
caravaggistische kaarslichteffecten (afb. 1) en het in zijn werkplaats invallend zonlicht
had geschilderd (Deel I, afb. 254), nog in zijn Leidsche jaren een groote voorliefde
opgevat voor de wondere reflexen en halfschaduwen in vertrekken, waar de zon
binnenvalt. Ieder die kijken kan kent de verrassing, die men telkens weer kan ervaren
wanneer men een persoon of voorwerp binnenshuis ziet in den weerschijn van de
zon, of een gelaat in de weerkaatsing van een door sterk licht beschenen blad papier
of tafellaken, of wanneer men een gestalte ziet komen door een gang waarin de
zon schijnt. Deze verrukking, de menschen en dingen aldus verheerlijkt en haast
onwezenlijk te zien, heeft Rembrandt ten sterkste ondergaan. Zijn lichtdonker is
niet, gelijk dat van Caravaggio en diens school, de sterke, tegenstelling van blanke
witten tegen doffe zwarten, maar de verzoening van zeer intensief licht met een
diepe schaduw, binnen een lichtende atmosfeer en langs onmerkbare
56)
overgangstinten . Sinds den Simeon in den Tempel, in 1631 voltooid (afb. 8), is
de strijd van licht en donker, van zon en schaduw, een der elementen zijner
schilderkunst. De eindelooze, ondefinieerbare mogelijkheden van licht- en
schaduw-contrasten: warm en koud, doorschijnend en ondoordringbaar, kleurrijk
en dof, oefenden op Rembrandt een magische aantrekkingskracht. Reeds in 1631
begon hij zijn geschilderde composities meer naar de lichtwerking dan naar de lijn
op te bouwen en hij heeft in al de stadia zijner ontwikkeling telkens weer zijn
onderwerpen als ter verheerlijking gedompeld in die dichterlijke, geheimzinnige,
betooverende wereld van licht, die zelfs de meest banale werkelijkheid in een
57
wonderland herschept . Dit licht is in Rembrandt's meesterwerken dermate intensief,
dat de kleur er vaak ten eenenmale aan ondergeschikt is of zelfs erin verdwijnt. Zijn
lichtdonker is niet steeds hetzelfde: het wordt op den duur meer diffuus en
tooverachtig.
Wij bezitten van Rembrandt portretten, Bijbel- en historiestukken, mythologische
voorstellingen en allegorieën, landschappen en genrestukjes, stads-
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gezichten, stillevens en studies naar dieren, en dit alles in haast ongelooflijke
verscheidenheid en in de meest verschillende technieken van schilderen, etsen en
58)
teekenen .
Als schilder maakte Rembrandt bovenal portret en historie. Hij was onze diepst
schouwende en meest menschelijke conterfeyter en onder onze historieschilders
de eenige waarachtige dramaticus. Het genrestuk daarentegen beoefende hij als
schilder nauwelijks, en zijn landschappen en stillevens in olieverf zijn zeldzaam.
In het portret zijn werkelijkheid en verbeelding op wondere wijze vereenigd. Door
een fantastisch lichteffect, door kleur en techniek, door uitdossing van zijn model
kan Rembrandt, al naar gelang van zijn behoefte, een onbeteekenend iemand tot
een belangrijk persoon, een leelijke verschijning tot een luisterrijke, een jongen man
59)
tot een heer op leeftijd maken .
Wij ontmoeten hier een der merkwaardigste tegenstellingen, die de geschiedenis
der Hollandsche portretkunst kent. Terwijl Mierevelt's en Honthorst's vorsten ten
eenenmale grandezza en majesteit missen, weet degene, die onze hofschilder had
moeten en kunnen zijn, in de beeltenissen van gewone, ja vaak onbelangrijke burgers
en kooplieden een grootschheid te leggen, die meer dan koninklijk mag heeten.
Van den vendumeester Haaring (H. 288), van den willekeurigen Nicolaes Bruyningh,
in de verte familie van den secretaris der desolate boedelkamer (afb. 36), van
burgemeester Six (afb. 38) maakt Rembrandt gestalten van belang, die ons
60)
interesseeren en boeien als waren zij geheimzinnige wezens van hooger orde .
Rembrandt's bijzondere kwaliteiten als portretschilder kunnen wij eenigszins nader
leeren kennen door vergelijking met het werk van den meest genialen conterfeyter
onder zijn tijd- en landgenooten, Frans Hals.
Frans Hals is - wij hebben het in ons eerste deel betoogd - meer typendan
karakterschilder. Hij dringt nooit door tot het diepste van het wezen zijner modellen
(Deel I, afb. 191). Niet, dat dit hem onverschillig is; maar Hals is eer tevreden dan
Rembrandt: hij wenscht ons lang niet zóóveel van zijn modellen te vertellen.
Bovendien kan hij met de hem aangeboren gulheid en luchtigheid zijn ‘zitters’ moeilijk
anders zien dan als van nature vroolijke, gaarne lachende, beweeglijke menschen,
en wanneer er al eens een ernstige of sombere natuur onder hen mocht zijn, geeft
Hals die nochtans in haar best mogelijke stemming. Niet alzoo Rembrandt: de
opgewektheid, in Hals' portretten zoo aantrekkelijk, ja haast aanstekelijk, ontbreekt
bij Rembrandt vrijwel steeds. Alleen de zonnige Saskia kan hij zoo nu en dan met
een glimlach afbeelden (Kl. 126). Maar verreweg de meeste zijner portretten zijn
geestelijke problemen, doorgaans ernstig, soms somber en enkele malen zelfs bitter
(afbb. 10, 16, 32, 35, 38). Aldus legt Rembrandt, gelijk Hals,
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AFB. 19. REMBRANDT 1636. DANAE. - ERMITAGE, LENINGRAD.
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AFB. 20. REMBRANDT 1637.
SUZANNA. - MAURITSHUIS.

iets van zijn eigen gemoedstoestand in het portret dat hij schildert. Bovendien is in
zijn beeltenissen, terwijl zij toch minder beweeglijk en druk zijn dan die van Hals,
het wezenlijke beter uitgedrukt. Zij leven meer omdat Rembrandt zijn beeltenissen
dramatiseert. Hij suggereert ons het bestaan en het wezen van den afgebeelde,
hoewel diens beeltenis vaak minder realistisch is dan een conterfeytsel van Hals.
‘Wij gevoelen - zegt Pit - dat de indruk, welken de schilder van een mensch
ontvangen heeft, door hem bewaard werd en verwerkt tot eigen bezit en ten slotte
61)
als zoodanig gaaf op het doek werd gebracht’ . Rembrandt is altijd wat zwaar, nooit
zóó soepel en slagvaardig als Hals, zelfs niet in den vlot geschilderden Six (afb.
38).
In technische opvatting verschillen Rembrandt en Frans Hals eveneens
aanmerkelijk. Terwijl de Haarlemsche virtuoos luchtig is en naar het gelijkelijk
doorschijnende en lichte streeft (Dl. I, afb. 97), benadert Rembrandt zijn doel door
tegenstellingen van licht en donker, door een allesbehalve luchtige, eer zware en
geëmpateerde schildering, door goud tegen bruin instede van zilver tegen grijs.
Bovendien is Rembrandt - in tegenstelling tot Hals - steeds plastisch in zijn vormen
en vergeet hij nooit de dieptewerking en de ruimte rondom een figuur te
accentueeren. Dit is voor hem een der punten waar het op aankomt, terwijl Hals het
als een bijkomstigheid beschouwt.
Hals en Rembrandt zoeken - behalve in hun vroege werk - de stofuitdrukking
slechts zelden in de eerste plaats. Dat deden Mierevelt en zijn
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AFB. 21. REMBRANDT 1638. DE BRUILOFT VAN SIMSON. - DRESDEN.
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school en het gelukte hen in de koppen en handen. Na Mierevelt deed Van der Helst
het en diens geheele uitgebreide aanhang. Zij maakten de vleeschkleur, de stoffen
der gewaden, der wapenen en die van het gerei gelijk de middelmaat der kijkende
menschen die ziet. Dit was voor deze groep van kunstenaars de eenige weg om
de menschen te geven ‘gelyck zij leefden’. Aan Hals is dit streven, getuige de
stillevens en het tafelgoed op zijn schutterstukken, iets minder vreemd dan aan
Rembrandt. Deze heeft als schilder slechts in weinige gevallen naar het weergeven
der materie gestreefd (men denke aan zijn geslachte ossen, vgl. afb. 40). Des te
sterker - en dit doet Hals weer niet - legt Rembrandt zich toe op het uitdrukken van
het wezenlijke: dus niet de kleur of de materie der huid, maar haar karakter en haar
verschijning in het licht van den dag; van een oog geeft hij niet, gelijk Van der Helst
of Mierevelt, de substantie, maar de flikkering in den blik.
De historieschildering vervulde naast het conterfeiten, en haast meer nog dan dit,
Rembrandt's bezigen geest. Hij is eigenlijk de eenige onzer historieschilders, die
op eigen wijze vertelt hetgeen hij te zeggen heeft. Bovenal is hij Bijbelschilder en
slechts weinige malen wijdt hij zich aan de Romeinsche geschiedenis of aan die
62)
des vaderlands . Zijn oogmerk is steeds het reconstrueeren der gebeurtenissen.
Hierin stond hij niet alleen: hij kon hier bij ouderen aanknoopen, met name bij zijn
leermeester Lastman, ook bij Moyaert, Pynas en anderen, die o.m. reeds een
soortgelijke oostersche kleederdracht in hun Bijbelverhalen toepasten als die wij bij
62a)
Rembrandt ontmoeten . Maar voor de evocatie van het leven van Jezus, van dat
van Simson of den ouden Tobias was meer noodig dan hetgeen hij vond in de kunst
van anderen. Zijn vroomheid en zijn Bijbelkennis waren dermate intensief en hij had
de verhalen en gestalten der H. Schrift dusdanig beleefd, dat in zijn geest allengs
een eigen Oud- en Nieuw-Testamentische wereld ontstond. Deze vervulde hem
vrijwel voortdurend en dit heeft in hem den nooit versagenden drang doen ontwaken
om zijn geniale gaven bovenal in dienst te stellen van zijn vizioenen dier wereld.
Aldus ontstond een schier eindelooze reeks van geteekende, geëtste en geschilderde
interpretaties der Bijbelsche verhalen, wier onmeetbare verscheidenheid, verrassende
conceptie en overtuigende dramatiek ons vervullen met de grootste bewondering
voor de onbegrensde fantazie en het verbluffende talent die er uit spreken.
Rembrandt is de eerste schilder die, veelal brekend met de geijkte voorstellingen,
63)
den Bijbel in protestantschen geest heeft vertolkt . Hij werkt niet voor de Kerk, het
altaar of eenigerlei ander doel van religieuze vereering, doch zuiver en alleen om
den beschouwer het verhaal in zijn Bijbel-
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AFB. 22. REMBRANDT.
HOLLANDSCH LANDSCHAP. - AMSTERDAM.

sche beteekenis voor den geest te roepen, als speelde het zich vóór hem af.
Doordien hij schept voor een beschouwer die de H. Schrift niet zoozeer door
bemiddeling der Kerk kent als wel door eigen lectuur, kan hij op den Bijbel-zelf
teruggaan. Dit is een essentieel verschil tusschen de Hollandsche Bijbelschildering
en die der Italianen en Vlamingen.
Hij ging om met de zonen van het Oude Volk, in wier midden hij leefde; hij sprak
met rabbijnen en predikanten; hij ontmoette oosterlingen in de wereldhaven die
Amsterdam toen reeds was; hij verzamelde oostersche kleederdrachten en wapens;
hij was gemeenzaam met menschen van allerlei slag, tot de armsten toe, gelijk
Sandrart vertelt. Aldus vergaarde hij de geestelijke en materieele hulpmiddelen voor
zijn concepties. Zijn Bijbelsche gestalten zijn zuiver menschelijk opgevat en hij
verbeeldt de geschiedenissen als waren zijn tijdgenooten erbij betrokken. De
Bijbelsche gebeurtenissen sluiten in tal van opzichten aan bij het dagelijksch leven
en worden daardoor in hooge mate aangrijpend. Maar hetgeen Rembrandt's werk
bovenal tot een heerlijkheid maakt, is de warmte en gevoeligheid van zijn gemoed,
die aan zijn voorstellingen vaak groote religieuze innigheid ver-
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leent. Ook de grootschheid, aan zoo menig Bijbelsch verhaal eigen, wist hij, vooral
in zijn laten tijd, op treffende wijze te vertolken.
De Christus dien Rembrandt ons toont, is, in zuiver Bijbelschen zin, de
Godsgezant, die noch door gestalte, noch door schoonheid in het oog valt (afbb.
29 en 31). Zijn Heiland is de eenvoudige, die onder de menschen wandelt, de
barmhartige, die armen en zieken helpt, de wonderdadige, die dooden tot het leven
wekt. Rembrandt's gemoed was wel zéér ontvankelijk voor het bevatten van een
Christus van liefde en barmhartigheid. Van jongs af toont Rembrandt zich in zijn
werk de vriend der armen en schamelen en slechts een kort deel van zijn leven
schijnt hij, zich verheugend in aardsch bezit, dezen kant van zijn wezen voor zichzelf
en anderen verborgen te hebben gehouden.
Zijn ernstige, tegelijkertijd milde aard trok hem niet in de eerste plaats tot het
blozende en gezonde. De moede houdingen en door zorgen verweerde gezichten
zijn voor hem meer dan alleen schilderachtige gegevens. Deze ‘poète attentif de la
64)
vieillesse’ , die een barmhartige was, deze ‘peintre pathétique de la résignation’
gevoelde diep medelijden met alles wat de teekenen draagt van het lijden en de
vermoeienis des levens. Daarom kon hij, gegeven zijn haast bovenaardsche
genialiteit, een der meest waarachtige vertolkers van het Evangelie worden.
Over Rembrandt's godsdienstige overtuiging is veel geschreven en geredetwist.
64a)
Was hij een vrijdenker? Was hij doopsgezind of behoorde hij tot ‘de groote kerk’?
Het laatste is het meest waarschijnlijk omdat noch zijn huwelijk, noch zijn begrafenis
en die van zijn vrouw en kinderen in dit opzicht twijfel laten. Maar hij heeft Madonna's
gemaakt (de meest verrassende is de ets H. 193, van 1641, waar de H. Maagd is
afgebeeld in meditatie bij de Instrumenten der Passie), een non (Kl. 461), apostelen
(Kl. 16, 384), monniken (Kl. 457, 460), kluizenaars (H. 94, 119, 232), de ets van
Maria's sterfbed, die ontroerend en bevrijdend is tegelijk (H. 161). Uit de interpretatie
dezer onderwerpen blijkt wel, dat zijn geloof dien menschelijken kant had, die het
zuiver religieuze ook in het niet-protestantsche geloof wist te ontdekken en uit te
drukken. Evenwel, men moet in het kiezen dezer onderwerpen door Rembrandt
tevens aan de ikonografische traditie denken: aan de Sint Jeroenen van Titiaan en
Rubens, aan Dürer's Sterfbed van Maria, aan de Madonna-prenten der Italianen.
Waar deze prent-verzamelaar een ikonografische traditie vond, daar lag het in zijn
aard te trachten, hetzelfde onderwerp op eigen manier te behandelen. Vandaar
wellicht het verrassende en de frischheid van de op deze wijze hernieuwde
65)
uitbeelding van bijkans versleten onderwerpen .
Wanneer men zijn religieuze voorstellingen nagaat, ontwaart men een voor-
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liefde voor bepaalde

AFB. 23. REMBRANDT 1640. DE SCHILDER ZELF. - LONDEN.

verhalen. Geen zondvloed, geen torenbouw van Babel heeft hij ooit gemaakt.
Evenwel hebben de geschiedenissen van Abraham, van Jacob, van Samson, van
Esther, van Hagar hem zeer aangetrokken in het Oude Testament; in het algemeen
de aan innerlijke conflicten rijke verhalen. In het Nieuwe Testament waren het de
geboorte, de besnijdenis, de kruisiging en graflegging van Christus, die hem
meermalen bezighielden; voorts de jeugd en de predikingen van den Heiland, de
Opwekking van Lazarus, Christus in Emmaus, de Barmhartige Samaritaan en de
Verloren Zoon. Uit de aprokriefe boeken interesseerde hem in hooge mate de
Tobiaslegende. Terwijl hij van een zeer groot gedeelte der verhalen uit het Nieuwe
Testament een teekening, ets of schilderij maakte, zijn er toch weer andere, die
hem niet bezig hielden. De Bekeering van Paulus, de Openbaring, het Jongste
Oordeel zijn toch altemaal onderwerpen waarvan hij stellig ikonografisch kennis
heeft genomen (Lucas van Leyden, Dürer, Rubens) en die hem desniettegenstaande
tot geenerlei uiting hebben geïnspireerd.
Geheel vrij van traditie is de keuze zijner onderwerpen niet: de Doop van den
Kamerling, de geschiedenis van het geloovige gezin van Tobias, Suzanna en de
Ouderlingen, Bathseba, het Offer van Abraham, Abraham en de Engelen, de
Prediking van Johannes den Dooper, de Vlucht naar Egypte, de Opwekking van
Lazarus waren min of meer geijkte en b.v. reeds door zijn leermeester Lastman
geschilderde onderwerpen. Rembrandt was in dezen algeheel een kind van zijn tijd.
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Tafreelen en figuren uit de oude geschiedenis heeft Rembrandt slechts enkele malen
geschilderd: een Sophonisbe in 1634, een wonderlijk mooie Lucretia in 1664 en
66)
een in 1666, en daarvóór, in 1663, voor Italiaansche rekening een Alexander,
Aristoteles en Homerus (deze thans in het Mauritshuis, afb. 50). Voor het
Amsterdamsch stadhuis maakte hij o.a. den schilderachtigen Fabius Maximus
66a)
(1655), vermoedelijk een Mozes en het slechts als fragment bewaarde groote
doek met de Samenzwering van Claudius Civilis (1661), een schilderij van magische
kracht en grootsche dramatiek, zóózeer verschillend van de traditioneele
historieschilderkunst en toch zóó overtuigend het gebeurde vertolkend, dat het
alleen reeds om zijn opvatting imponeert, gezwegen dan nog van de kleur en het
licht, die het tot een van Rembrandt's meest verbijsterende scheppingen maken
(afb. 48). Het doek is korten tijd in het Amsterdamsch stadhuis geplaatst geweest
(1661-'62) doch weer aan Rembrandt teruggegeven omdat het niet beviel. Hij heeft
er toen, naar het schijnt, het figuraal essentieele uitgesneden en dit tot zijn
67)
tegenwoordigen staat omgewerkt .
De eenige geschilderde allegorie van Rembrandt is het in bruin, geel en grijs
gehouden ontwerp voor De Eendracht van het Land (thans in het Museum Boymans,
vgl. Dl. I, afb. 24), een zeer ferm stuk met bijzonder goed geobserveerde paarden
en ruiters. De schilderij, waarvoor dit vermoedelijk een ontwerp is, werd nooit
67a)
uitgevoerd .
Het aantal geschilderde mythologische onderwerpen van Rembrandt is al evenmin
groot. Behalve een Venus en Amor, omstreeks 1662 ontstaan, en een Juno uit
68)
1665 , vallen deze voorstellingen alle tusschen 1632 en 1636: een Roof van Europa,
een Roof van Proserpina, een Diana en Aktaeor met veel bijzonder goed
geobserveerde naakten, voorts eenige Minerva's, een Bellona, en dan de curieuze
Roof van Ganymedes. De reeks sluit met Rembrandt's grootste vrouwelijk naakt:
69)
de Danae van 1636, thans in de Ermitage (afb. 19). Dit doek neemt niet alleen in
Rembrandt's oeuvre een der eerste plaatsen in, maar is tevens een der meest
volkomen naakten der gansche schilderkunst. De meester wedijvert hier met Titiaan,
dien hij overtreft in lichtwerking, lieftalligheid en dramatiek en bovenal in teederheid.
Er is zelden een meer onbevangen naakt geschilderd dan dit en nooit is het glijden
en reflecteeren van het licht over een teere huid zoo luisterrijk weergegeven. Het
zinnelijke ontbreekt ten eenenmale en de innemende trekken der Danae (waarvoor
blijkbaar Saskia als model diende) verleenen aan het geheel een bijzondere wijding.
De kleur gaat van warm lichtend goudblond over zeer doorschijnend bruin naar diep
donkerrood en purper, waardoor het doek een kleur- en lichtgloed heeft verkregen
die onvergetelijk is.
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AFB. 24. REMBRANDT 164O. DE HEILIGE FAMILIE. - PARIJS.
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Als naaktschilder zocht Rembrandt nooit het zinnelijke. In zijn Andromeda in
doodsangst, in zijn hevig geschrokken Suzanna (afb. 20), in zijn tobberig bezorgde
Bathseba's, waaronder het prachtdoek in het Louvre de Danae naar de kroon steekt,
is naast de dramatische expressie bovenal de behandeling der reflexen op het
lichaam en het tegenspel der omgeving datgene waar het den schilder om te doen
was en waarvan wij zoo eindeloos genieten. Hij heeft veel naar mannelijk en
vrouwelijk naakt gewerkt. Tallooze teekeningen had hij in een album verzameld,
70)
dat ‘vrouwenleven’ heette, d.w.z. vrouwen naar het levend model . Uit die
teekeningen krijgt men, evenals bij Dürer en Cranach, meer den indruk van het
uitgekleede dan dien van het naakte, dien men bij de Italianen en Rubens vindt.
Des te verrrassender is het dat er, zoodra Rembrandt de uit zulke studies getrokken
wetenschap in een schilderij te pas brengt, een naakt ontstaat zóó puur, dat het met
het beste Italiaansche, Vlaamsche en klassieke wedijvert.
Gelijk wij Rembrandt als portretschilder vergeleken met Hals, willen wij naast hem
als Bijbel- en historieschilder eveneens een tijdgenoot stellen, teneinde aan dezen
den historieschilder Rembrandt nader te demonstreeren. Wij moeten dan Rubens
kiezen. Niet, omdat Rembrandt zooveel aan Rubens te danken heeft. Minstens
evenveel keek hij naar Titiaan, Lucas van Leyden en Dürer. Maar Rubens
(1577-1640), die nog een tijdlang gelijk met Rembrandt leefde, was de grootste en
meest nabije en daardoor de meest aanbeden en invloedrijkste dramaticus van
Noord-Europa. Zijn vormentaal werd hier te lande door een reeks van meesters
nagevolgd, gelijk wij eerder hebben uiteengezet. Rembrandt kon als historieschilder
niet aan Rubens ontkomen. Hij moest een meening over hem hebben, wilde hij zijn
eigen beginselen behoorlijk formuleeren. Hij heeft dan ook, getuige b.v. zijn groote
ets van de kruisafneming (H. 103), Rubens bestudeerd en er is zelfs een tijd geweest
waarin hij in zijn barokke pogingen veelal door Rubens werd geïnspireerd. Maar
telkens en overal is het onderscheid tusschen beider kunstopvattingen zeer groot.
Het is een kardinaal verschil: terwijl Rubens' kunst uit de groote vormen van den
monumentalen barok voortkomt en een bestaanden internationalen vorm
vervlaamscht, ontspruit die van Rembrandt uit het huiselijke kleinformaat en uit een
realisme, dat slechts terloops, toen hij bij Swanenburch en Lastman was, aanraking
had gekend met een niet monumentaal italianisme-in-'t-klein, dat tweedehandsch
was en in den stijl alles behalve barok. Rembrandt kon dus noch van een
traditioneelen, noch van een grooten vorm uitgaan. Hij moest een eigen dramatischen
stijl scheppen en kon daarbij van Rubens weliswaar leeren op het punt van
compositie en gebaar, maar verder niet. Rembrandt's koloriet
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AFB. 25. REMBRANDT 1641. DE DAME MET DEN WAAIER. - LONDEN, BUCKINGHAM
PALACE.
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AFB. 26. REMBRANDT 1643. JONGE MAN MET VALK.
LONDEN, HERTOG VAN WESTMINSTER.

neigde nooit naar het blond - doorschijnende en zelden naar het blijde en kleurige.
Ook de decoratieve, zwierige allure van den grooten Vlaming was hem ten
eenenmale vreemd, al moet hij die hebben bewonderd en wellicht in het eerst benijd.
Hij zal dan ook het meest hebben gehad aan Rubens' compositie-vondsten, die hij
71)
uit de prenten der Rubens-graveurs kon leeren kennen .
Aldus bevat de door Rembrandt geschapen h i s t o r i e - s c h i l d e r i n g slechts
terloops en in klein gehalte Rubens'sche en andere barokke elementen. Voor het
overige vertolkt zij algeheel Rembrandt's eigen vormopvattingen, alsmede zijn
persoonlijke meening omtrent het in beeld verhalen van geschiedenissen. Hierin is
Rembrandt vrijwel geheel los van buitenlandsche invloeden. Hij sluit zich meer aan
bij de huiselijke manier van vertellen van zijn oudere tijdgenooten, zooals Moyaert
en Pynas, en vermijdt dus nagenoeg steeds het heroïeke. Het meeste evenwel
ontspruit aan zijn onbeschrijfelijk voorstellingsvermogen, dat door zijn gewillige
kunstenaarshand die wondere vizioenen doet omzetten in kunstwerken, wier
oorspronkelijkheid haar weerga niet kent.
Ten opzichte van de Europeesche schilderkunst komt Rembrandt de onbetwistbare
verdienste toe, dat hij de eenige Hollandsche kunstenaar was die er critisch
tegenover stond. De anderen bemoeiden er zich niet mee of gaven zich, geheel of
gedeeltelijk, critiekloos aan haar over, gelijk wij in het derde hoofdstuk bij het
bespreken van het academisme hebben betoogd.
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Rembrandt daarentegen verwerkte hetgeen in Italië en Vlaanderen was bereikt met
eigen oordeel en nam aldus de tot internationaal bezit geworden vondsten van den
barok (met uitzondering van de vormen, omtrekken en kleuren) in zijn kunst op.
Deze elementen - het kan niet genoeg worden herhaald - waren evenwel voor hem
niet de grondslag, doch slechts een voorbijgaand hulpmiddel. Zijn grondslag was
en bleef, evenals die van al onze groote meesters, niet het zoeken der Italiaansche
of Rubens'sche schoonheid, doch het streven naar het vastleggen van het karakter
der dingen door voortdurende natuurstudie. Hoewel Rembrandt zich mat met de
kunstverschijnselen van eigen tijd en vroeger, zoowel in eigen land (Lucas van
Leyden, Hercules Seghers) als daarbuiten (Dürer, Elsheimer, Titiaan, Rubens),
raakt zijn werk nooit daaraan ondergeschikt. Immers Rembrandt stond er
onderzoekend tegenover, wikkend en wegend gelijk de quattrocentisten deden ten
opzichte van de klassieke kunst. Zelfs in zijn ontleeningen overheerschen zijn eigen
opvattingen, vormen en methoden. Want in deze ziet men, zelfs bij volkomen
72)
gelijkheid van het feitelijke, steeds een zoo groot mogelijk verschil van geest .
Zoowel door de lichtdonkerschildering als door de geniale techniek en de tegen alle
traditie ingaande procédé's wordt Rembrandt's kunst er een, die naast, tegenover
en tenslotte boven de buitenlandsche scheppingen een reeks van nieuwe,
fenomenale uitingen stelt, waarin oude en nieuwe problemen op even magistrale
73)
als verrassende wijze tot oplossing worden gebracht .
Om goed te beseffen hoe sterk Rembrandt's uitingen indruisen en tegen de
voortbrengselen der Europeesche schilderkunst van zijn tijd en kort daarvóór, behoeft
men slechts naar het Louvre te gaan of den indruk van zijn werk in het Palazzo Pitti
te Florence te ondergaan, temidden der Italiaansche kunst. Men ziet dan wel zeer
duidelijk hoe hemelsbreed zijn opvatting en schilderwijze afwijken van hetgeen toen
algemeen gebruikelijk was en als de hoogste schoonheid gold.
Het kader van dit boek laat niet toe, anders dan terloops te wijzen op het ets- en
teekenwerk onzer groote schilders. Ook bij Rembrandt moeten wij - hoewel noode
- ons aan dit beginsel houden. Evenwel, de etser en de teekenaar Rembrandt zijn
zóó onafscheidelijk van den schilder, en het werk in die drie technieken grijpt
dusdanig in elkander, dat hier toch even op de etsen en teekeningen dient te worden
gewezen.
Als schilder, etser en teekenaar bestrijkt Rembrandt - wij zeiden het reeds - alle
gebieden. Maar toch heeft hij voor elk dier technieken bepaalde opvattingen
aangaande de onderwerpen en de behandeling daarvan. Studies maakt hij zoowel
geteekend als geëtst of geschilderd. Ontwerpen voor
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te etsen portretten teekent hij, evenals ontwerpen voor te maken schilderijen of
details daarvan. Voor de laatste maakt hij ook olieverfstudies van koppen en
dergelijke. Voor zijn ets Christus vóór Pilatus (H. 143) maakte hij een olieverf-ontwerp
in het grauw, thans in de National Gallery te Londen (Kl. 157). Maar hij heeft slechts
éénmaal een schilderij in een ets herhaald en nooit heeft hij zijn eigen werk
74)
nageschilderd, gelijk tallooze andere, zelfs groote meesters deden .
Buiten de studies en ontwerpen is er eigenlijk slechts één gebied, waarop
Rembrandt zoowel schilderijen maakt als etsen en teekeningen, n.l. dat der
Bijbelsche geschiedenis. Portretten heeft hij geschilderd en geëtst, maar zijn
geteekende portretten zijn slechts studies en ontwerpen en nooit als complete
teekeningen bedoeld. Landschappen heeft hij geëtst en geteekend, maar slechts
zelden geschilderd. Daarvan is er één dat geheel realistisch is, nl. het
Winterlandschap te Cassel (Kl. 310), blijkbaar een studie naar de natuur. De andere
geschilderde landschappen zijn, hoogstwaarschijnlijk onder invloed van Hercules
75)
Seghers , geïdealiseerd volgens een bepaald beginsel van lichteffect, toon en
weidschheid (afbb. 22 en 34). Hieruit mag men concludeeren, dat Rembrandt het
realistisch landschap zonder meer niet geschikt achtte om er een compleet schilderij
van te maken.
Voorstellingen uit het dagelijksch leven, zoogenaamd genre, heeft Rembrandt
herhaaldelijk naar de natuur geschetst zoowel op het papier als in het koper, en als
etser heeft hij ons zeer bijzondere genre-stukjes geschonken, b.v. den
rattegifverkooper, de pannekoekebakster, bedelaars (afb. 30), badende jongens,
slapende kinderen en wat niet al. Maar voor een schilderij verschafte hem deze
realiteit, merkwaardig genoeg, slechts zeer zelden een sujet. Hij zal ons elk
genre-achtig tafreel uit den Bijbel schilderen, maar geen enkel dergelijk geval uit
het dagelijksch leven keurt hij de olieverf waardig. Zijn families thuis moeten Philemon
en Baucis (Kl. 388) of de. H. Familie wezen (afb. 24), en zijn meeste studeerende
geleerden en grijsaards (Louvre, Kl. 111, Stockholm, Kl. 19) beeldt hij, wanneer hij
ze schildert, af in een sfeer van mijmering en geheimzinnigheid, die ze boven het
dagelijksch leven - en daarmede boven het genrestuk - verheft. Geen wonder, dat
76)
een zijner ‘geleerden’ reeds in 1631 als de H. Anastasius in prent uitging (Kl. 19) .
Realistische genrestukken gelijk de Goudweegster (Kl. 249), Het Meisje in het
Venster (afb. 27), De nagelknippende Vrouw (afb. 46), Hendrickje te Bed (Kl. 408)
zijn deels genre-achtige portretten, deel spontane uitingen in den geest zijner
studiekoppen. Groepen uit het dagelijksch leven heeft Rembrandt nooit geschilderd;
geen pannekoekebakster door jeugd omringd, geen vroolijk gezelschap, geen
rattegifverkooper of bedelaars zooals hij die heeft geëtst (afb. 30). Onderwerpen
gelijk er werden gekozen door
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AFB. 26a. REMBRANDT 1642. KORPORAALSCHAP VAN KAPITEIN FRANS BANNING
COCQ (DE NACHTWACHT). RIJKSMUSEUM.
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AFB. 27. REMBRANDT 1645. MEISJE, UIT HET VENSTER LEUNEND. - DULWICH
COLLEGE, LONDEN.
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Jan Steen, Metsu, Ter Borch, Vermeer en Maes hebben hem nooit tot een schilderij
geïnspireerd.
In zijn historische tafreelen toont Rembrandt, al naar hun aard, op den duur
voorkeur voor een bepaalde techniek. Voor het ontwerpen kiest hij vrijwel steeds
de teekenstift, zeer zelden de etsnaald en soms, voor het uitvoerig ontwerpen van
78)
een figuur-rijke ets of schilderij, de olieverf .
Voor een geheel doorwerkte Bijbelsche voorstelling in olieverf met velerlei bezige
figuren komt na 1640 het kleine formaat nauwelijks meer voor. In zijn jonge jaren,
te beginnen met den Simeon van 1631 (afb. 8), schildert hij herhaaldelijk Bijbelsche
tafreelen met kleine figuren. Nog in 1640 doet hij dit, maar met veel minder figuur
(H. Familie, Louvre, afb. 24; Bezoek van Maria aan Elizabeth, Museum te Detroit,
Kl. 224). Op den duur, toen zijn schilderwijze steeds breeder werd, bediende hij zich
op het doek liever niet van kleine gestalten en beperkte hij deze meer en meer tot
de etsen. In deze immers kon hij de gelaatsuitdrukkingen in de kleine koppen en
de gebaren der handen veel scherper uitbeelden en kon hij groepeering en handeling
accentueeren op een wijze die zijn late schildertechniek slechts in grooter formaat
toeliet.
Op haar beurt liet de ontwikkeling van Rembrandt's schilderwijze niet na, invloed
te oefenen op zijn manier van teekenen en etsen. Er is een hemelsbreed verschil
tusschen de teekeningen uit zijn Leidschen, zijn eersten Amsterdamschen tijd en
de periode na 1650 en men behoeft slechts de voorzichtige, eenvoudige techniek
van een ets van 1628 (afb. 3) te vergelijken met b.v. die van De drie Kruisen, van
1653 (afb. 37), om te zien dat hij later een ets kon behandelen met den durf en de
breedheid, die hij zich als schilder had eigen gemaakt.
Rembrandt's tallooze teekeningen vergunnen ons, hem als het ware van dag tot
dag in zijn inspiraties en concepties te volgen en ook in zijn levenswandel. Van meet
af aan maakt hij zijn geteekende studies naar de natuur in zijn onmiddellijke omgeving
of op zijn wandelingen in en nabij de stad waar hij woont. Hij teekent zijn familieleden,
79)
zijn kleine kinderen, het volk uit zijn buurt, huizen, kerken en landschappen,
bijzondere dieren die hij ziet (leeuwen, een olifant), kortom hij is de steeds weer
door heel de werkelijkheid geboeide schilder. Wij kennen ook vele ontwerpen en
studies voor portretten en groepen, b.v. voor het portret van Anslo (Deel I, afb. 5),
voor het Joodsche Bruidje, de Anatomie van Dr. Deyman, enz. Uitermate belangrijk
zijn de doorgaans uit het hoofd geteekende illustraties van Bijbelsche verhalen. Zij
getuigen van een levendige fantazie en van een bijzonder origineel compositie-talent.
Technisch zijn Rembrandt's teekeningen een
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AFB. 28. REMBRANDT 1648. CHRISTUS IN EMMAUS. - PARIJS.

lust om te aanschouwen. Ook op dit terrein richt hij zijn hand en zijn manier van
werken naar het onderwerp en het effect zijner keuze. Wij voor ons stellen zijn naar
de natuur geteekende figuurstudies het hoogst naast de onvolprezen reeks van
verrukkelijk frissche landschap-teekeningen, die hij in de omstreken van Amsterdam
sinds ongeveer 1640 maakte en waardoor hij den kunstenaars-kijk op het landschap
heeft herschapen. Zij zijn met grooten smaak gekozen en in het kader gezet en, al
naar gelang der stemming, gevoelig of forsch, gedetailleerd of breed. Altijd zijn zij
groot
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van stijl - de Duitschers zouden zeggen ‘klassisch’ - en hun kracht kan, ondanks de
eenvoudige techniek, dermate groot zijn, dat één geteekend landschap van
Rembrandt in den letterlijken zin des woords uitblinkt temidden van vijftig van andere
hand.
Als etser is Rembrandt voor een deel dezelfde als in zijn teekeningen in zooverre
als hij even gemakkelijk naar de koperen plaat grijpt als naar het papier. Tallooze
krabbels naar de natuur, die toen ieder ander op papier zou hebben geteekend,
heeft Rembrandt geëtst. Er zijn er verrukkelijke onder, b.v. het Schetsblad met de
drie Hoofden, waarbij het voortreffelijke portret van Saskia (H. 145), De Wilgenboom
met Sint Jeroen, van 1648 (H. 232), De Boot in de Vaart, van 1650 (H. 239) en
enkele zelfportretten.
In zijn niet als studies gemaakte etsen - en dat is het meerendeel - is Rembrandt
even belangrijk als in zijn schilderijen. De verscheidenheid van onderwerp en
expressie is op dit terrein even fenomenaal als op dat der schilderkunst. Technisch
kan men hetzelfde zeggen: in het met de etsnaald krassen in de was of - hetgeen
hij vaak deed - in het koper zelf, is hij al even onovertroffen als in het bijten en het
afdrukken. Op geen gebied is Rembrandt's roem minder aangevochten dan op dat
zijner etsen. Hier blijkt hij waarlijk onaantastbaar. Zijn lichtdonker-effecten zijn
verrukkelijk, b.v. die op zijn Verkondiging aan de Herders (1634, H. 120), De drie
Boomen (1643, H. 205), of den Jan Six aan het Venster van 1647 (H. 228), De
Honderdguldensprent (1649, afb. 31), den Coppenol (1658, H. 300), De Schelp
(1650, H. 248). Zijn etsen zijn, voorzoover zij niet naar de natuur zijn gemaakt,
grootendeels onmiddellijk uit de verbeelding ontstaan. Er zijn er bij die, gelijk Het
Sterfbed van Maria van 1639 (H. 166), De Honderdguldensprent (± 1649), Christus
vóór het Volk, 1655 (H. 271), De drie Kruisen (1653, afb. 37), den meester lang
hebben bezig gehouden en die in voldragenheid niet achterstaan bij zijn schilderijen,
ja deze bijwijlen zelfs overtreffen. Immers, meer dan de schilderijen gaven de etsen
hem gelegenheid om in klein bestek verscheidenheid van karakter en bewogenheid,
houding en groepeering te vereenigen. Ook was de etstechniek voor Rembrandt
meer dan het olieverfschilderen een aanleiding om zich in omtrekken te uiten. Hij
bereikte daarin vaak een groote innigheid, gelijk b.v. in het portretje van zijn moeder
van 1628 (afb. 3), of teederheid, zooals in De Rust op de Vlucht (1645, H. 216), De
Honderdguldensprent enz. Zelfs is hij als etser meer dan eens charmant, waarvan
getuigen het zelfportret van 1631 (H. 54), de Saskia van 1637 (H. 153), het portret
van Lutma (H. 290) en menige andere.
Rembrandt heeft het beoefenen der etskunst (die zich immers bij uitstek
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leent tot het bereiken

AFB. 29. REMBRANDT ± 1648.
CHRISTUS. - BREDIUS-MUSEUM, 'S-GRAVENHAGE.

van schilderachtige effecten) in hooge mate aangemoedigd. Datzoo talrijke onder
de Hollandsche meesters van zijn tijd naast het schilderen tevens de etskunst
hebben beoefend, niet als een reproduceerende maar als een vrij scheppende
kunst, is voor een goed deel aan Rembrandt's initiatief te danken en aan zijn tot
navolgen prikkelende prestaties. Niet slechts zijn leerlingen (men denke aan de
voortreffelijke geëtste portretten van Jan Lievens en aan de etsen van Bol, Eeckhout
en Renesse), maar ook meesters gelijk Adriaen van Ostade, Paulus Potter, Adriaen
van de Velde, Berchem en Jacob Ruisdael danken ontegenzeglijk in dezen veel
80)
aan Rembrandt's groote voorbeeld .
Alvorens den lezer den ontwikkelingsgang van Rembrandt's kunst te schetsen,
willen wij in het kort aanduiden in welke publiek toegankelijke collecties men zijn
voornaamste werken kan zien. Hier te lande leert men zijn geëtste oeuvre uitnemend
kennen in 's Rijks Prentenkabinet, terwijl ook andere verzamelingen (Teyler's
Stichting, het Museum Boymans, het Rembrandthuis en het Leidsche Prentenkabinet)
stalen van zijn etsen bezitten. Aan teekeningen is Amsterdam zeer rijk, en bovendien
Rotterdam, Teyler's Stichting, het Bredius-Museum, het Rembrandthuis en het
Museum te Groningen.
Rembrandt's schilderijen zijn ver verspreid, in en buiten Europa. Nederland heeft
vele van zijn schoonste scheppingen bewaard: in het Rijksmuseum, het Mauritshuis
(dat er bovendien verscheidene bezit van Dr. Bredius) en in de collectie Six te
Amsterdam kan men van Rembrandt als schilder
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ruimschoots genieten; ook bevinden zich eenige zeer bijzondere stukken in het
Bredius-Museum en het Museum Boymans. Voor hem, die ons land niet verlaat, is
evenwel de indruk van Rembrandt als dramaticus niet voldoende uit de schilderijen
te leeren. Slechts door den ontroerenden Saul en David (afb. 45) en de geweldige
Verloochening van Petrus (afb. 47) kan men voor een, zij het ook belangrijk deel,
nader komen tot Rembrandt als schilder der innerlijke bewogenheid. Voor een
breedere kennis van den meester op dit gebied zal men o.a. naar Cassel moeten
gaan om er de wijding van den onuitsprekelijk magistralen Zegen van Jacob (afb.
43) te ondergaan. Cassel, Dresden, Berlijn, Frankfort, München en Darmstadt en
voorts het Louvre te Parijs, de National Gallery en Wallace Collection te Londen,
het Museum te Stockholm en eindelijk de Ermitage te Leningrad (voorzoover de
Rembrandts er nog zijn) - ziedaar de allervoornaamste plaatsen opgesomd waar
81)
een ieder in de musea Rembrandt's schilderkunst kan bewonderen .
Buiten Europa vindt men de meeste schilderijen van Rembrandt in de Vereenigde
Staten van Noord-Amerika. Daar is New York het centrum voor het genot van zijn
kunst, met name het Metropolitan Museum en de publiek toegankelijke verzameling
82)
Frick .
Wij zullen in het volgende zooveel mogelijk uitgaan van het nabije, voor den
Hollandschen lezer bereikbare.
Wil men zeer ruw Rembrandt's werk in tijdperken verdeelen, dan kan men vijf
perioden onderscheiden. In de eerste plaats zijn leertijd en de jaren van eerste
zelfstandige studie tot zijn vestiging in Amsterdam in 1631. Zijn zelfstandig werk
begint voor ons met zijn eerste gedateerde werk, 1626. Het tijdperk eindigt met den
Simeon in den Tempel van 1631 (Mauritshuis, afb. 8). Dit is de tijd van ernstige
voorbereiding voor de taak van portreten historieschilder. Als tweede tijdperk
vertoonen zich de eerste Amsterdamsche jaren, 1632-1636. Het begin hiervan vormt
de Anatomie van Dr. Tulp, van 1632 (Mauritshuis, Dl. I, afb. 104), waarmede hij de
gevierde portretschilder van Amsterdam werd, en eindigt met de Gevangenneming
van Simson (Frankfort a/M, Dl. I, afb. 38), geschilderd in 1636. In dit tijdvak betrekt
hij in zijn studiën de problemen van den internationalen barok en beproeft hij, hoever
hij komt met praal, uiterlijke onstuimigheid en theatrale dramatiek. Het derde tijdvak,
dat wij de tweede Amsterdamsche periode zouden willen noemen, kenmerkt zich
doordien de pathos luwt, schoon het feestelijke in sommige opzichten blijft. Dit
tijdperk, waarin Rembrandt voor het eerst een losser, breeder toets gaat toepassen
en warmer kleur gaat gebruiken, sluit af met de Nachtwacht (vgl. afb. 26a), voltooid
in het jaar van Saskia's dood, 1642.
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In het vierde tijdvak

AFB. 30. REMBRANDT 1648. BEDELAARS. - ETS.

voltrekt zich een groote verandering. Na de Nachtwacht heeft het uiterlijke van den
barok voor den meester voor altijd afgedaan. Hij heeft zichzelf gevonden en schept
een geheel eigen vorm om de uiterlijke afspiegeling van het innerlijke en wezenlijke
uit te drukken. Dit tijdperk, waarin o.m. vallen De Man met den Valk (1643, afb. 26)
en zijn meest religieuze ets, De Honderdguldensprent (± 1649, afb. 31), De Broeder
van Rembrandt (1650, afb. 32), alsmede de verbluffende beeltenis van Jan Six
(1654, afb. 38), eindigt met het magistrale doek, De Zegen van Jacob (afb. 43),
geschilderd in het jaar van Rembrandt's bankroet, 1656.
Het vijfde tijdvak omvat Rembrandt's laatste levensjaren sinds 1660, die hij op
de Rozengracht sleet, vrijwel van zijn aardsch bezit beroofd. Deze periode als geheel
beteekent een synthese, een samenvatten van alle krachten en ervaring ter bereiking
van het hoogste en meest menschelijke, voorzoover dit na de wonderen uit het vorig
tijdvak nog mogelijk was.
In dit tijdvak vallen de Saul en David (± 1657, afb. 45), de Claudius Civilis (1661,
afb. 48), De Staalmeesters (1662, vgl. afb. 49a), De Negers (1661), de Homerus
(1663, afb. 50) en ongedateerde werken gelijk De Terugkeer van den Verloren Zoon
(Dl. I, afb. 39), Het joodsche Bruidje (afb. 52) en de Familiegroep te Brunswijk (afb.
53). Zijn laatst gedateerde schilderij is het reeds besproken Zelfportret uit zijn sterfjaar
(afb. 54).
Het boven gezegde nòg korter formuleerende, kan men spreken van een
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AFB. 31. REMBRANDT ± 1649.
CHRISTUS PREDIKEND. - ETS (DE HONDERDGULDENSPRENT).

Rembrandt, die tot 1631 (Simeon) studeert en van 1632 (Anatomische Les) tot 1642
(Nachtwacht) strijdt met den barok, uit welken strijd hij als een triomphator met een
geheel eigen, grootschen stijl te voorschijn treedt (Rembrandt's Broeder, Mauritshuis,
1650), dien hij ondanks tegenspoeden opvoert tot de hoogten van De Staalmeesters
(1662) en Het joodsche Bruidje (1663 à 1665?).
Nu wij in de vorige bladzijden Rembrandt's leven, het algemeen karakter zijner kunst
en een korte samenvatting zijner ontwikkeling hebben gegeven, willen wij, zij het
uiteraard in vogelvlucht, iets meer van nabij den groei van zijn kunstenaarschap
beschouwen aan de hand van een keuze uit zijn schilderijen.
Rembrandt's eerste werken na zijn leertijd bij Lastman getuigen eer van
afhankelijkheid dan van zelfstandigheid. Hetgeen hem sterk maakt is meer de drang
tot werken, waaraan hij niet ontkomt, dan het bewustzijn van reeds tot zelfstandige
scheppingen in staat te zijn. Wel moet hij in de werkplaats van zijn beroemden
leermeester gemerkt hebben, hoe weergaasch
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vlug hij het door dezen gepredikte Elsheimersch italianisme te pakken had. Dit zal
de reden zijn geweest, waarom hij er slechts zes maanden bleef. Leeren kon hij er
stellig verder niets. Maar zijn zelfstandig werken in Leiden moet hem in zooverre
niet zijn meegevallen als hij in het eerst zeer moeilijk van het Lastmansch recept
83)
loskwam. Niettegenstaande hij ook naar werk van anderen keek, b.v. De Gheyn
en Buytewech, getuige een schilderij met den Ouden Tobias en diens Vrouw, in
1626 geschilderd (Kl. 1921 no. 2), is desniettemin zijn Christus die de Wisselaars
uit den Tempel verjaagt (1626) even bont als een Lastman, schoon reeds in gebaar
83a)
en expressie den meester verradend . Zijn Clementie van Keizer Titus, onlangs
met de verzameling Chabot publiek verkocht, is vooral in het stilleven zeer
84)
85)
opmerkelijk en krachtig . Dan, in 1627 , maakt hij den David met het hoofd van
Goliath (Kl. 1921 no. 1), nog Lastmansch van samenstel, maar zóó geniaal in de
raakheid der vette toetsen, zóó origineel in de zeer persoonlijke observatie en
dusdanig in de buiten-atmosfeer van een koelen Hollandschen dag gezet door een
zilverig blauw waas, waardoor het nog aan Lastman ontleend koloriet wordt
getemperd - dat wij opeens de genialiteit van den maker gewaar worden. Het kan
niet anders of hijzelf moest dit eveneens gevoelen en dit zal hem hebben gesterkt.
Rembrandt was zich blijkbaar toen reeds bewust van zijn doel. Portreten
historieschilder wilde hij worden. Het was de klassieke roeping van den
Renaissance-schilder die naar het hoogste wilde grijpen: de uitbeelding van den
mensch en van de menschelijke gebeurtenissen. Rembrandt kende reeds toen,
zoowel door Swanenburch als door Lastman, deze in wezen nog zestiend'eeuwsche
idealen en het schijnt wel, dat hij tevens onder den indruk is geraakt van het werk
van Rubens, die in 1627 ons land bezocht en wiens kunst men hier bewonderde
als die van een herboren Titiaan.
Het is teekenend voor Rembrandt's bescheidenheid en zelfkennis, dat hij vooreerst
niet doorging met druk bewogen en figuurrijke composities en dat hij als het ware
van voren af aan begon. Sinds 1627 maakt hij op geheel eigen wijze enkelfiguur,
daarbij aan drie dingen denkende, die de portret- en historieschilder in de eerste
plaats behoorde te kennen: koppen (troniën), kleeding (lakenen) en geëmotioneerde
gelaatsuitdrukkingen (hartstogten). De ‘handelinghe’ laat hij, behalve in enkele etsjes
en in een schilderijtje met een voetoperatie (1628), vooreerst rusten. Aldus ontstaan
86)
o.m. de prachtige, subtiele etsen naar zijn moeder (afb. 3 en H. 2) , die hij eveneens
herhaaldelijk schilderde (afb. 7 en Kl. 35), de gesoigneerde etsen naar het model
87)
dat men gemeenlijk Rembrandt's vader noemt (H. 21, 22, 23, 24, 53 enz.), de
talrijke geëtste en enkele geschilderde zelfportretten met grilligen lach, opengespalkte
oogen, grijnzenden mond enz., altemaal
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AFB. 32. REMBRANDT 165O. MANSPORTRET, GENAAMD REMBRANDT'S BROEDER
ADRIAEN. MAURITSHUIS.
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studies waarmede hij

AFB. 33. REMBRANDT. DE SCHILDER ZELF IN ZIJN WERKKIEL. TEEKENING.
REMBRANDTHUIS, AMSTERDAM.

het boven aangeduide doel tracht te bereiken. Tal van studiekoppen naar grijsaards
maakt hij eveneens in deze jaren. De ‘beau vieillard’ was een onder schilders zoowel
als bij het publiek welkom onderwerp, dat veel door Rubens en door de Utrechtsche
academisten werd geschilderd. Maar Rembrandt, wel verre van naar de manier van
die meesters te kijken, zette van meet af aan zoo'n kop heel anders op. Hij legde
hem niet aan volgens de constructie maar naar het op den lichtval berustend plastisch
effect; hij zocht dus niet naar het weergeven van hetgeen de kop in de werkelijkheid
is, maar keek hoe deze het als verschijning deed. Met het schilderen van
88)
studiekoppen (vgl. Dl. I, afb. 73) is Rembrandt zijn leven lang doorgegaan .
Door het etsen en schilderen van bont, van sluiers en tulbanden, waarmede hij
zijn modellen tooide, oefende hij zich in de jaren 1627 tot 1631 in het weergeven
der kleeding. Aldus verwijderde hij weldra een goed deel van het Lastman-achtige
uit zijn werk, hoewel hij juist daarmee zijn grootste succes had geoogst, getuige het
feit dat zijn Doop van den Kamerling en Loth en zijn Dochters, beide geheel in den
trant van zijn leermeester geschilderd, reeds dadelijk
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AFB. 34. REMBRANDT. LANDSCHAP. - CASSEL.

door J. van Vliet in prent waren gebracht (Dl. I, afb. 4 en Kl. 517).
Zeer belangrijk voor Rembrandt's ontwikkeling zijn De Geldwisselaar (afb. 1) en
Paulus in de Gevangenis (Dl. I, afb. 254), beide van 1627. Hier blijkt van intensieve
studie der expressie en van een geheel zelfstandig verwerken van Elsheimersch
89)
90)
en Utrechtsch lichteffect , van invloed van Bailly en, in het zonlicht op den muur,
van een verrassend eigen initiatief. Zeer opmerkelijk is, dat Rembrandt de kleur
vaarwel zegt en in witten en grijzen, okers en paars moduleert. Het lichtdonker is
met ernst bestudeerd, maar het is nog koel en verre van luisterrijk.
Geheel in den ban der algemeen heerschende opvatting, die in de
historieschildering het verbeelden der hartstochten het hoogste stelde, maakte de
91)
jonge meester kort daarop een Judas, die de Zilverlingen terugbrengt (Kl. 9) . Dit
kunstwerk, in het gamma van den Paulus geschilderd, bracht den jongen Constantijn
Huygens dusdanig in extase, bepaaldelijk wegens de uitdrukking van berouw van
Judas, dat hij zich uitputte in superla-
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AFB. 35. REMBRANDT. HENDRICKJE STOFFELS. - PARIJS.
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tieven om den molenaarszoon te prijzen. Het schilderij was dadelijk beroemd en de
kop van den Judas werd weldra algemeen bekend door een prent (afb. 5), die vaak
92)
is gecopiëerd in de 17e eeuw, o.a. nog door Mozes ter Borch . Sindsdien was,
naar het schijnt, Rembrandt's zelfvertrouwen voor goed ontwaakt. Hij was toen een
en twintig.
Rembrandt werkte toen samen met Lievens, terwijl Dou reeds sinds 1628 bij hem
in de leer was. Toen Huygens aan Rembrandt en Lievens vroeg, waarom zij niet
naar Italië reisden, kreeg hij een bescheid dat hierop neerkwam, dat hun daarvoor
de vrije tijd ontbrak en dat er buiten Italië genoeg Italiaansche schilderijen te zien
93)
waren . Dit antwoord is teekenend voor den Rembrandt van dien tijd, die bezig is,
zich vrij te maken van Lastman's Italianisme en dagelijks duidelijker inziet dat slechts
zelfstandige natuurstudie die loutering kan brengen. Geheel los van Lastman was
hij toen nog lang niet: nog in de Anatomie van 1632 en zelfs nog in de ets van den
Verloren Zoon van 1636 (H. 147) klinken diens lessen (b.v. het groepeeren in
driehoeksvorm) na. Ook Lastman's onderwerpen, aankleeding en verhaaltrant
behield Rembrandt vooreerst. Maar waren dit wel uitsluitend Lastmansche gegevens?
Vormden zij niet veeleer een deel van het internationaal repertoire der schilders en
graveurs van den barok, dat in het toenmalige Holland allengs was ingeburgerd?
Het is precies als in ons tooneel en onze literatuur van die dagen. Eerst later komt
Rembrandt geheel buiten deze sfeer te staan.
Toen Huygens met hem sprak, meende Rembrandt, dat hij door afbeeldingen en
door origineelen, die hier te zien waren, de Italiaansche kunst voldoende zou kunnen
leeren kennen. Inderdaad is hij, toen hij in 1631 te Amsterdam terugkeerde, al
spoedig begonnen zich in deze richting te oriënteeren. Vooreerst evenwel was hij
nog de student der uiterlijke expressies en der eenvoudige vormen van compositie.
Hij schilderde een Simeon, zwaar en compact van groepeering (Kl. 6) en in 1628
een luchtiger, in vloeiender lijnen verloopende Gevangenneming van Simson (Kl.
7).
Met dit schilderij komt voor het eerst de geheimzinnigheid in Rembrandt's
lichtdonker. De keuze zoowel als de behandeling van dit onderwerp zijn, meer nog
dan de Judas, kenschetsend voor Rembrandt's gedwee volgen van de eischen, die
de barok ten dezen stelde. Was er williger onderwerp dan een moord, een sluipmoord
gelijk deze? En nu maakt de jonge schilder het nòg griezeliger door van achter een
gordijn, uit een geheimzinnig donker, de onverlaten te laten opkomen met flitsenden
helm en zwaard. De geheimzinnigheid van Rembrandt's lichtdonker, in deze jaren
geboren, is vermoedelijk een mengsel van esthetische gewaarwordingen en barokke
behoeften.
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AFB. 36. REMBRANDT 1652. NICOLAES BRUYNINGH. - CASSEL.
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Het sterke licht en zijn problemen bestudeert de meester in deze jaren vooral op
Caravaggistische en Elsheimersche wijze, met een bedekte lichtbron. Den schrik
en de verrassing op het oogenblik dat Christus zich in Emmaus bekend maakt aan
de jongeren, vertoont hij ons aldus in de sfeer van het magische in de schilderij der
verzameling André Jaquemart (afb. 6), die sterk is geïnspireerd door Elsheimer's
Philemon en Baucis (Dresden).
Maar zijn lichtdonker mist in al dit werk, evengoed als in het omstreeks 1629 à
1630 geschilderde zelfportret in het Mauritshuis (afb. 2), het doorschijnende, teedere,
waardoor het verheerlijkend werkt. Dit bereikte Rembrandt voor het eerst in het
terecht vermaarde paneel Simeon in den Tempel, dat zich in het Mauritshuis bevindt
en 1631 gedateerd is (afb. 8). Want, al maakt ook dit schilderij, evenals de
Anatomische Les en menig ander werk van Rembrandt, door de geel geworden
vernislagen een meer gouden indruk dan 's meesters bedoeling was, toch is het,
wanneer men het zich iets grijzer denkt, niet minder lichtend en mysterieus.
Het verhaal is ontleend aan Lucas II 25-28. De hoofdgroep vormen Maria, Jozef
en het Kindeke Jezus in Simeon's armen, beheerscht door de grootsche gestalte
van de zegenende Hanna. Eenige lieden uit het Leidsche volk dier dagen, typen,
die wij kennen uit Rembrandt's schetsen en etsen van toen, voegen zich bij hen.
Deze nog min of meer compacte groep staat in sterk licht midden in de weidsche
tempelruimte, die links ledig is en rechts op de trappen wemelt van in schemerig
halfdonker als verzonken figuren: priesters, schriftgeleerden en volk, een wonder
van ongedwongen natuurlijkheid en van subtiele, schoon krachtige schildering. De
bijzonder zorgvuldig gemodeleerde hand van Hanna is op verrassende wijze in het
licht gezet: zij definieert voor den beschouwer de afstanden in het tempelgebouw.
De vooruitgang is verbluffend. Vergelijken wij den vroegeren Simeon (Kl. 6) ermee
en de ets van 1630 (H. 18), die een soort voorstudie is voor de schilderij in het
Mauritshuis, dan zien wij, hoe het opeens, als met één slag, aan Rembrandt is
gegeven, de betoovering te kunnen oproepen die een oud Bijbelverhaal voor ons
heeft.
Intusschen lokte hem eveneens het schamele en berooide der nuchtere
werkelijkheid. Studies van bedelaars, gelijk die zich ophielden dicht bij het ouderlijk
huis, aan de Witte Poort waar de Haagsche wagens aankwamen en vertrokken,
93a)
heeft hij tal van keeren geteekend en geëtst, gelijk Callot dat in die dagen deed .
Maar bij deze schilderijen met kleine figuren liet hij het niet. Hij had reeds koppen
in bijna levensgrootte geschilderd, maar nog nooit een levensgroote groep ten
voeten uit. Dezen stap doet hij in 1631: de H. Familie ont-
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AFB. 37. REMBRANDT 1653.
DE DRIE KRUISEN. - ETS (DERDE STAAT).

staat, een verbazend knap begin op dit voor hem geheel nieuwe terrein, verrassend
door het onomwonden realisme, maar koel en monotoon (afb. 9).
Was de Leidsche tijd er voor Rembrandt uitsluitend een van studeeren, de eerste
Amsterdamsche periode was die van den kunstenaar, die als beroepsportretschilder
successen oogstte, terwijl hij voor zichzelf bovenal de ingewikkelde problemen van
het historieschilderen trachtte op te lossen.
Zijn eerste groote werk was de Anatomie van Dr. Tulp, die in 1632 ontstond en
waarover wij reeds in ons eerste deel (blz. 188) in ander verband uitvoerig spraken
(vgl. ook Dl. I, afb. 104). Welk een openbaring is dit meesterwerk door zijn compositie,
levendigheid en vindingrijkheid! In zijn oorspronkelijken toestand vertoonde het zich
ongeveer in den toon der Münchensche H. Familie, maar met een bindend licht.
Men moet zich een grijs-
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bruinen achtergrond en een loodgrauw cadaver voorstellen, alsmede toeschouwers
in donkerpaars, bruin en zwart gewaad. De onderdeelen waren, zien wij juist, door
een weliswaar niet geheimzinnigen, maar dan toch zeker aangenamen en
opwekkenden toon tot elkander gebracht en gebonden. De dramatische indruk was
evenwel voor den schilder de hoofdzaak. De in zijn voordracht verdiepte, in de
ruimte kijkende Tulp en de op verschillende wijze gerichte aandacht der
toeschouwers vertoonen een reeks van geniale vondsten die Rembrandt helpen,
de portretgroep tot leven te brengen. Schoon nog in Lastmansche driehoeken
bevangen, is de compositie losser en beweeglijker dan die van welke Amsterdamsche
portretgroep ook. De belangstelling der artsen is sterk gevarieerd en vertoont
verschillende graden, van het onverschillige tot het pathetische en hevig
geïnteresseerde toe. Toch is het geheel geen genrestuk: evenals Hals weet de
jonge Rembrandt binnen het kader der portretgroep te blijven. Het evenwicht van
het decorum wordt niet verstoord, zelfs niet door het macabere element; ja er is
geen enkel ander anatomie-stuk, dat op zóó elegante wijze de sectie voordraagt.
Rembrandt zelf zou later, diep onder den indruk van een deerlijk gehavend cadaver,
het lugubere dat zulk aanschouwen voor den leek heeft, op even schokkende als
magistrale wijze vertolken in de helaas slechts als fragment in het Rijksmuseum
bewaarde Anatomie van Dr. Deyman (1656).
Er is in de Anatomie van Dr. Tulp, die wel eens een ‘salonstuk’ is gescholden,
een onmiskenbare drang naar het elegante. De naam van Van Dyck komt ons op
de lippen, maar de degelijke, penetrante doorschildering en de afwezigheid van
elken zweem van pose in de gestalten verbiedt ons het gebruiken van het woord
‘invloed’. Rembrandt kon, indien hij vond dat het moest, charmant zijn. In deze
Anatomie meende hij, naast de lichtwerking, het elegante als tegenwicht te moeten
doen gelden tegen het lugubere.
Aan de gelijkenis der portretten - in den bij het publiek gebruikelijken zin des
woords - behoeft men niet te twijfelen. Zij zijn opgevat gelijk de Amsterdammers
dat van meesters als De Keyser gewend waren en Rembrandt sluit zich hier aan
bij dezen knappen portrettist, die van nu af aan op zijn beurt Rembrandt's invloed
onderging.
De dramatiek der Anatomische Les was, evenals haar compositie (zie Deel I, blz.
188) een gebeurtenis. Niemand in den lande deed dit Rembrandt na. Geen wonder,
dat men hem later het schilderen van Banning Cocq's korporaalschap opdroeg.
Inmiddels bleven de bestellingen van portretten toestroomen. Rembrandt maakt
ze in een forschen, nog vrij taaien toets, sterk detailleerend in de kleedij
(damesportret der familie Van Weede in het Rijksmuseum), tegen don-
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kere achtergronden, terwijl tusschen fond en afgebeelde een lichtende glans
verschijnt, die het model omstraalt en in menig geval een glorie verleent aan een
overigens weinig belangrijke gestalte. De eerlijke interpretatie van Rembrandt vergunt
ons telkens na te gaan, in hoeverre zijn zitters hem als persoon, als picturaal
probleem of anderszins al dan niet interesseerden. Bij het Van Dyck-achtig
sympathieke portret van Nicolaes Ruts (afb. 10) valt de nadruk op den persoon; bij
de sterk representatief bedoelde beeltenissen van Maerten Day en Machteld van
Doorn (afbb. 11 en 12) op het deftige in verschijning en costuum; bij den forschen
imponeerenden Rabbijn van 1635 op beide (afb. 16). De portretten uit dezen tijd
zijn alle zeer zorgvuldig gemodelleerd. De meester besteedt, geheel volgens den
toenmaligen eisch, mede veel zorg aan de sieraden. Hij hield daar trouwens toen
zelf van, getuige zijn eigen portretten en die van Saskia.
In deze jaren toont Rembrandt soms een zekere plompheid in de vormen, die
men na de Anatomie niet bij hem zou hebben verwacht. Zijn Saskia als Flora, van
1635 (afb. 17), met haar onbevallige houding en omtrekken, zou stellig niet zoo
bewonderd worden indien Rembrandt de situatie niet had gered door de prachtige
licht-schildering en de overvloedige weelde der lichtblauwe kleedij en der
bloemengarve. Bovendien, ware het geheel niet doorstraald van de zonnigheid van
Saskia's wezen, dan zou het ons niet zóó bijblijven.
Bijna meer nog dan de portretkunst nam de historieschildering den meester in
beslag. Hier lagen voor hem nog vele moeilijkheden en hij was zich hiervan terdege
bewust. Door zijn Leidsche oefeningen was het hem steeds duidelijker geworden,
dat hij moest blijven uitgaan van de werkelijkheid. Ook vond hij, dat hij zulk werk
heel anders moest aanpakken (zoowel in de conceptie als in de techniek) dan een
academist. Maar bovenal begreep hij, hoe moeilijk de historieschildering voor hem
was. Wij stellen ons voor, dat hij in zijn bescheidenheid, ten volle bewust tevens
van de schier ongenaakbare grootheid dergenen, die als historieschilders hadden
uitgeblonken, niet zóó maar, onvoldoende voorbereid, de dramatische en pathetische
tafreelen, die hem voor den geest stonden, aandurfde. Zoo kwam hij, naar het schijnt,
er toe, in Amsterdam allereerst methodisch en doelbewust bij de Italianen en bij
Rubens ter schole te gaan. Het is hem niet meer zoozeer om de ‘hartstogten’ en de
‘handelinghe’ te doen: voor zijn vlug perceptievermogen waren de Leidsche jaren
in dit opzicht voldoende geweest. Bovendien, zijn hand volgde meer en meer gewillig
de bedoeling van zijn oog en geest. Hetgeen hem thans bezighield was het vinden
van een compositiewijze, een vorm en een stijl, de door hem bedoelde
historieschildering waar-
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dig. Die historieschildering was nog steeds gericht op het schokkende, zoo het kon
verschrikkelijke. Hiervoor echter stonden de middelen tot uitdrukking der beweging
hem niet in voldoende mate ter beschikking. Om ze te vinden, zocht hij in
buitenlandsche vormen. Hij bleef echter bijna steeds uitgaan van een eigen conceptie
en behield van zijn voorbeeld nooit meer dan wat hij strikt noodig had. Dit werd dan
omgezet in eigen stijl en kleur en ondergeschikt gemaakt aan zijn lichtdonker. Rood
kent hij nog niet: hij gebruikt lichtblauw, paars, wit, lichtgeel en dan grijzen en grauwe
bruinen, soms ook wat groen. Ook van een gouden glans en warm, diep bruin is
nog geen sprake.
Hoe persoonlijk Rembrandt is, ziet men aan zijn beslisten afkeer van dun,
doorschijnend schilderen en van een licht of blond, kleurig palet. Noch Rubens,
noch Van Dyck zeggen hem in dit opzicht iets. Bij den laten Titiaan en bij Veronese
sluit hij eer aan, al zal hij van hun werk nauwelijks anders dan door prenten en
navolgingen hebben kennis genomen. Bovenal is hij echter Rembrandt. Dit toont
hij in zijn eerste pathetische schepping-ingrooten-stijl, die tevens zijn meest
indrukwekkende is op dit gebied: Abraham's Offer, in 1635 geschilderd (Dl. I, afb.
28). Doel is het weergeven van het oogenblik waarop de verschrikking van den zoon
en de fanatieke gehoorzaamheid van den vader gaan verkeeren in vreugde en
94)
dankbaarheid door de onverwachte verschijning van den Engel . Het was een
overoud motief, ook in de Nederlanden. In Leiden had in de 16e eeuw Engelbrechtsz.
het behandeld. Lastman had het eveneens geschilderd. Maar hoe tam is dit alles,
vergeleken bij de geweldige pathetiek van den jongen Rembrandt, die hier, gebruik
makend van tal van barokke trucs (b.v. de als een schroeflijn draaiende groep, het
ontvallen van het mes aan de hand van Abraham), maar in alle details uitgaande
van de werkelijkheid die het huiveringwekkend Bijbelverhaal oproept, een der meest
indrukwekkende interpretaties geeft die de geschiedenis der kunst kent. Hoe sterk
en hoe geniaal hij de gestalten dramatiseert en hoe los hij is van zijn modellen, kan
men het beste zien door vergelijking met de talrijke uitbeeldingen van dit onderwerp
door zijn leerlingen. Hij bereikt hier ten volle zijn doel: beweging en ruimte, dramatiek
en lichtwerking. Kleur zoekt hij niet: er is nog geen rood tegen goud en er is evenmin
warmte of dat klare, doorschijnende, dat Rubens had en later ten onzent b.v.
Vermeer.
Met dat al was Abraham's Offer een geweldige aanloop. Hoe zou de verdere
ontwikkeling wezen? Zou Rembrandt een Hollandsche Rubens worden, een Rubens
in zware, maar lichtende kleur, in weinig vloeiende doch des te expressiever vormen,
met minder heroïsche doch des te menschelijker gestalten, in den stijl een niet
monumentaal doch huiselijk barokkunstenaar? Het is geenszins onwaarschijnlijk,
dat hij zich een korte wijle
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AFB. 38. REMBRANDT 1654. JAN SIX. - VERZAMELING SIX, AMSTERDAM.
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een Hollandsche Rubens heeft gewaand. Maar het zou anders uitkomen.
Vooreerst ging hij in deze richting voort: een zeer bewogen Gastmaal van Belsazar
(volgens Daniël V) maakte hij omstreeks dezen tijd (Kl. 155) en van 1633 tot 1639
voltooide hij voor Frederik Hendrik de serie van vijf tafreelen uit het Lijden van
Christus, die de Alte Pinakothek te München bezit en waarvan wij de Hemelvaart
afbeelden (afb. 18). Deze opdracht, hem door bemiddeling van Constantijn Huygens
verschaft, was de eenige die hij voor het stadhouderlijk hof uitvoerde. Toen in 1641
de jonge Prins Willem II en zijn gemalin Prinses Maria Stuart moesten worden
geschilderd, koos men daarvoor den toenmaligen internationalen
hofschilder-par-excellence, Antonie van Dyck!
95)
Aan de bedoelde serie passie-stukken danken wij eenige brieven van Rembrandt ,
die o.m. een duidelijk licht werpen op zijn streven om bovenal uit te blinken in het
weergeven der beweging. Immers hij zegt, dat in de Graflegging en de Opstanding
van Christus (‘met groote verschrickinge des Wachters’) de meeste en de
96)
‘natuereelste beweechgelickheyt geopserveert is’ . Bovendien geeft hij in een der
o

brieven (Urkunden n . 48) den raad, het daarin bedoelde stuk op de galerij van den
Stadhouder aan dezen te toonen, ‘alsoo daer een starck licht is’.
Tegelijkertijd schonk hij aan Huygens een doek, 2,87 m lang en 2,38 m breed.
Dit doek is naar alle waarschijnlijkheid identiek met de groote Gevangenneming van
97)
Simson, thans in Frankfort a/M (Dl. I, afb. 38) . Behalve in de prachtig geschilderde
duivelsche Delila (met Saskia's trekken), wegvluchtend in triomf, het licht tegemoet,
is dit doek niet geslaagd. Het is een met groote kunde geschilderd tafreel, maar het
lijkt een scène uit een volkstooneelstuk aangezien het noch heroïsch, noch
klassiek-dramatisch is. Het witgele licht is bleek en het blauw te koel; het geheel
schreeuwt om goud en rood. Rembrandt moet dit zelf hebben ingezien en misschien
was dit de reden waarom hij het doek zoo spoedig mogelijk kwijt wilde. Inderdaad,
hier is de meester op zijn smalst. Jozef Israëls wilde nooit gelooven, dat dit een
echte Rembrandt kon zijn. Hij gevoelde dit volkomen juist in zóóverre als dit niet de
ware Rembrandt is, al schilderde deze het ook. De meester was met deze
reusachtige tweede conceptie van het verhaal, dat hij reeds in 1628 in een
schilderijtje had geïnterpreteerd (Kl. 7), aan het einde gekomen van zijn àl te theatraal
geworden ‘natuurlijke beweeglijkheid’. Inderdaad is hem na 1636 nooit meer iets
dergelijks overkomen. Noch in zijn etsen, noch in zijn teekeningen of schilderijen
grijpt hij ooit weer naar deze tot het uiterste gedreven pathetiek der verschrikking.
De Rubeneske aspiraties waren hiermede, na weinige jaren reeds, ten einde.
Rembrandt was toen dertig. Een nieuwe ontwikkelingsfaze was voor den
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meester aangebroken.

AFB. 39. REMBRANDT.
HENDRICKJE STOFFELS. - PARTICULIER BEZIT.

Hiermede betreden wij hetgeen wij boven duidelijkheidshalve noemden het derde
tijdvak: dat van 1636-1642. In 1636 reeds, en kort daarop in grooter aantal, komen
hetzij rustiger composities, d.w.z. zulke die geen aanleiding geven tot heftig gebaar
(de Prediking van Johannes den Dooper, Kl. 174; Jozef, zijn Droomen verhalend,
Kl. 175; Tobias geneest zijn Vader, Kl. 178), hetzij schokkende geschiedenissen,
doch op zéér veel kalmer wijze voorgedragen (de Engel verlaat Tobias, Kl. 179;
Suzanna, afb. 20), Christus als Hovenier (Kl. 185) en dergelijke. Men kan dit in
verband brengen met zijn rustig, financieel onafhankelijk bestaan, met zijn gelukkig
huwelijk, met zijn besef dat hetgeen wild is hem niet gelukt. Dit laatste is de meest
aannemelijke verklaring. Er is nog een andere, geenszins te verwaarloozen verklaring
voor dezen groei in andere richting. Wij bedoelen Rembrandt's verzamelingen, die
vooral sinds 1637 gestaag in omvang begonnen toe te nemen, zoodat hij voortaan
behalve Italiaansche prentkunst (Mantegna, Marc Antonio Raimondi enz.) ook
oud-Nederlandsche, met name die van Lucas van Leyden, Duitsche (Dürer, Beham)
98)
en andere kon bekijken zooveel hij wilde . Geen noorderling onder de schilders,
zelfs Rubens niet, heeft zóó de vroege grafiek gekend. Wij hebben geen enkele
positieve aanwijzing, dat Rembrandt's
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‘Sturm- und Drang-Periode’ mede door den invloed van zijn prentverzamelingen is
geluwd, maar wij zien, dat naarmate hij op veilingen vreemde schilderijen en prenten
ziet of koopt, zijn kennis der toen reeds ‘oude’ meesters steeds grooter wordt en
99)
dat hij zich weldra ook meer gaat verdiepen in Titiaan, Rafaël en Leonardo .
Hoe het zij, de tijd die nu volgt, tot omstreeks 1642, leert ons een rustiger
Rembrandt kennen, ook als portretschilder. Wederom schept hij een reeks van
bijzonder verzorgde en prachtig gemodeleerde, in zacht licht gezette beeltenissen.
Al is hij ook hierin, gelijk steeds, minder vloeiend dan Hals en altijd wat zwaar, toch
behooren vele portretten uit dezen tijd, gelijk die van de schrandere Anna Wymer
(Dl. I, afb. 52), in 1641 geschilderd, tot de vlotste uit zijn oeuvre. Nog beelden wij
af de terecht zeer bekende Dame met den Waaier (afb. 25), eveneens van 1641.
Deze en dergelijke gestalten (wij denken o.a. aan den Anslo met de Weduwe van
1641, Dl. I, afb. 6) houden het naast menig werk uit zijn lateren tijd uit. Maar zij
moeten anders bekeken worden, omdat ze niet pakkend, maar innemend zijn.
Wanneer men - om een voorbeeld te noemen - nog diep onder den indruk is van
den Jan Six van 1654 (afb. 38) en men ziet dan aan den wand daartegenover de
reeds genoemde beeltenis van diens moeder Anna Wymer, dan moet men eerst
als het ware de verblinding van den Six te boven komen, om echter daarna wel
degelijk te genieten van de liefdevolle schildering, de nobele modelleering, het teere,
zacht langs het gelaat glijdende licht dezer zoo onbeschrijfelijk raak en treffend
gekarakteriseerde, flinke, verstandige zeventiend' eeuwsche moeder en huisvrouw.
Tegenwoordig wordt de groote, dramatische, technisch machtiger late portretstijl
van Rembrandt terecht bewonderd, maar dit gaat wel eens te veel ten koste van de
portretten van tusschen 1631 en 1641.
In deze jaren verandert Rembrandt's behandeling van de handen. In de eerste
Amsterdamsche jaren waren die breed en kort, met korte vingers. Allengs worden
op een deel zijner schilderijen de vingers langer, de handen fijner en meer geaderd
en vertoonen zij meer individueele verscheidenheid. Later, tegen 1650, begint dan
de prachtige breede, soms soepel, soms ruig behandelde, al naar het model
afwisselende typeering der handen, waarin Rembrandt tegen 1660 een toppunt
bereikt. Dan helpen zij, niet door sterk gebaar maar door heel teere bewegingen en
trillingen, de gemoedsbeweging uitdrukken op een wijze die slechts weinige andere
kunstenaars ooit vermochten nabij te komen. De handen op den Saul (afb. 45) en
vooral die op den Verloren Zoon (Dl. I, afb. 39) en op het Joodsche Bruidje (afb. 52)
zijn onbeschrijfelijk ontroerend.
Van de zeer bijzondere werken, die tusschen 1636 en '42 ontstonden, heeft
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terecht steeds de Bruiloft

AFB. 40. REMBRANDT 1655.
DE GESLACHTE OS. - PARIJS.

van Simson, van 1638, de aandacht getrokken (afb. 21). Dit is het meest complete
feestmaal, dat de meester ooit schilderde. Hij hield, getuige zijn overig oeuvre, van
de oudtestamentische krachtfiguur Simson. Na de mislukte ‘Gevangenneming’ van
1636 schildert hij nu wederom een der spannende tafreelen uit het verhaal: de
feestelijke bruiloft, waar Simson het raadsel opgeeft, in Richteren XIV verhaald. Het
is een rijke Hollandsche bruiloft met in vreemde kleedij gestoken gasten, gelijk
Rembrandt zich de oosterlingen voorstelde, maar in de rijke barokke omgeving van
meubelen en gerei, die aan den vorstensmaak van 's schilders tijd beantwoordde.
Het gaat er deels Hollandsch toe: de statige, kuisch-bedeesde, roerlooze bruid, het
zoenende en het stoeiende paartje links zijn motieven uit de werkelijkheid.
100)
Daarentegen is het aanliggen op sofa's een klassiek motief . Voortreffelijk zijn de
gelaatsuitdrukkingen weergegeven: het luisteren, de spanning. Maar vergeefs zoekt
men naar een geestigen trek of een lach. Hoe geheel anders zou Jan Steen,
Rembrandt's evenknie in het weergeven van situaties, dit onderwerp hebben
behandeld! Rembrandt maakte er, ondanks de vrijage, een statige hoofsche bruiloft
van. Schildertechnisch is dit doek overal even doorwerkt en belangrijk. Voor het
eerst - en dit is voor 's meesters verdere ontwikkeling van groote beteekenis verschijnt
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hier in een historiestuk een diep, lichtend rood naast het gulden geel der okers, het
zilver der grijze groenen en het diepe bruin der gebrande Sieneesche aarde. Er
ontstaat aldus een harmonie van goud en rood, die voorgoed op 's meesters palet
zal blijven en die het blauw allengs zal doen verdwijnen.
Onder de meesterwerken, die Rembrandt na dit stuk en vóór De Nachtwacht
schilderde, heeft te allen tijde het paneeltje met de H. Familie, dat het Louvre bezit
(afb. 24) de aandacht getrokken. Het kleine schilderijtje (41 × 34 cm) met zijn
sprookjesachtige lichtwerking is weergaloos mild en zonnig. Het is een lyrisch
genrestukje, een vertolking niet alleen van den vrede in het ouderhuis van den
Zaligmaker, maar tevens een symbool van huiselijkheid.
101)

Omstreeks dezen tijd, het zal in 1638 of 1639 geweest zijn , werd Rembrandt
opgedragen, het korporaalschap te schilderen van den kapitein der schutterij Frans
Banning Cocq en diens luitenant Willem van Ruytenburch (afb. 26a en Dl. I, afb.
121). Dit schilderij is wereldberoemd onder den foutieven naam De Nachtwacht, die
er aan is gegeven in een tijd toen men er het nachtelijk uitrukken in zag van een
piket der schutterij. Tegenwoordig neemt men aan, dat het doek, evenals de overige
schutterstoeten, die de nieuwe zaal van den Amsterdamschen Kloveniersdoelen
sinds 1642 sierden, een herinnering is aan het aandeel, dat de schutters hadden
in de feestelijke ontvangst van Maria de Medici in 1638. Wij hebben hierover het
een en ander gezegd bij de bespreking der schutterschildering in het eerste deel
van dit boek (blz. 218).
Aan Rembrandt werd dan opdracht verleend tot het schilderen van de herinnering
102)
aan een gebeurtenis, die door de af te beelden personen, zestien in getal , van
groote beteekenis werd geacht. Het resultaat was het groote, in het Rijksmuseum
bewaarde doek, thans, naar men mag aannemen, eenigszins besnoeid en
oorspronkelijk ± 361½×479 cm breed instede van de huidige afmetingen van
361½×436 cm, terwijl later boven rechts aan den poortboog een oorspronkelijk niet
103)
aanwezige cartouche is aangebracht met de namen der afgebeelden . Het verbeeldt
het uitrukken der schutters van het vendel onder commando van Banning Cocq,
die naast zijn luitenant opwandelt, terwijl achter hem de nog slechts gedeeltelijk
geordende, luidruchtige stoet zich op weg gaat begeven naar de plaats, waar men
zich zal opstellen ter begroeting der Medicea Hospes. Dit geschiedde op klaarlichten
dag en Rembrandt beeldt den feestelijk getooiden stoet af in fantastisch zonlicht
tegen de donkere poort waaruit deze opdoemt.
Wij hebben reeds een korte beschrijving van het doek gegeven, toen wij het in
ons eerste deel op blz. 212 bespraken in verband met de geniale com-
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positie en met de uitzonderlijke plaats, die het inneemt in onze schutterschildering.
Hetgeen ons thans interesseert is wat dit grandioze werk, dat terecht geldt als een
der grootste meesterwerken der schilderkunst van alle tijden, beteekent in
Rembrandt's kunst.
De gedachte aan de reusachtige afmetingen die het doek moest hebben, terwijl
er slechts betrekkelijk weinig portretten op moesten voorkomen, wakkerde de fantazie
van den kunstenaar geweldig aan. Evenmin als bij zijn Anatomie wenschte hij te
vervallen in de gebruikelijke frontale portrettenreeks en hij dacht nog niet, gelijk later
bij De Staalmeesters, aan gelijkwaardige beeltenissen.
Hetgeen zijn oudere tijdgenooten De Keyser en Elias tot nu toe hadden
gepresteerd, kon hij gemakkelijk overtroeven. Hij was zich hiervan volkomen bewust.
Zijn eenige ernstige medestander was de jonge Van der Helst, wiens kunst in
opkomst was. Hetgeen Rembrandt bovenal moet hebben beseft, was dat het werk
anders kon en moest worden dan traditioneel. Het probleem van dezen schutterstoet
ten voeten uit had nog een anderen kant: hij behoefde niet te zijn een opsomming
van duidelijke beeltenissen, maar kon als geheel, als korporaalschap, aan de
werkelijkheid worden ontleend. Aldus werd de stoet en zijn rumoer hoofdzaak en
kwamen de beeltenissen in de tweede plaats. Het roezige en beweeglijke was
voordien eenigermate tot uiting gekomen in de geschilderde maaltijden, nooit echter
in de stoeten. Rembrandt, het moment van uitrukken kiezend vóór het afmarcheeren
in geregelde formatie, kon nu met het eentonig rhythme der traditioneele
schutterschildering breken. Bij de uitwerking van deze gelukkige gedachte kwamen
de lessen uit zijn pathetische periode hem te pas. Gebaren, lichtcontrasten,
dieptewerking door het achter elkaar op verschillende hoogte plaatsen van groepen,
kortom het geheele apparaat waarmede hij in een groep de natuurlijke beweeglijkheid
kon bereiken, stond hem ter beschikking. Maar veel méér nog voerde hij, sinds
1638, in zijn mars. Zijn palet was het sonore warme rood rijker geworden, dat hij
tegen grijs en goudgeel wist af te wegen. Zijn studiën der Italiaansche composities
gingen hun vruchten afwerpen. Prenten naar Rafaël, Titiaan en Tintoretto waren
door zijn handen gegaan en hadden zijn geest verrijkt. Door zijn enorm
kunstenaarschap, zijn internationale stilistische eruditie, zijn scherp verstand en
fenomenaal opmerkingsvermogen beschikte de 33-jarige kunstenaar over een
onbeschrijfelijke veelheid van krachten, die hij nu alle tegelijk te werk stelde. Al zijn
gaven stortte hij uit. Inderdaad beteekent De Nachtwacht de samenvatting van
hetgeen de kunstenaar had bereikt.
In den opzet is Rembrandt in de eerste plaats uitgegaan van de lichtverdeeling.
Evenals hij bij portretten van een enkel persoon de gestalte, in ge-

W. Martin, De Hollandsche schilderkunst in de zeventiende eeuw: Rembrandt en zijn tijd

75

AFB. 42. REMBRANDT.
DE POOLSCHE RUITER. - VERZAMELING FRICK, NEW YORK.

heimzinnig licht gezet, tegen deels donkere, deels schemerige achtergronden deed
uitkomen, plaatste hij in dit geval de veelheid der gestalten in verschillende gradaties
van licht. Hierop berust in hoofdzaak de compositie. Het scheppen van een
schilderachtige eenheid was de daarvan onafscheidelijke tweede eisch. Aan deze
beide is al het overige ondergeschikt gemaakt: de uitbeelding van het zonlicht is
dáár willekeurig, waar het bereiken van het hoofddoel dit eischte. Evenzoo is de
kleurverdeeling aan het schilderachtig doel ondergeschikt, zoodat de rijk-roode
schutter links van den kapitein een belangrijker figuur werd dan hij in een portretgroep
behoorde te zijn. Immers zijn rood moest als tegenwaarde dienst doen tegen de
roode sjerp van Cocq, terwijl rechts achter Ruytenburch's schouder dit rood diende
te worden herhaald op kleiner schaal en meer gedempt, teneinde het plastisch

W. Martin, De Hollandsche schilderkunst in de zeventiende eeuw: Rembrandt en zijn tijd

76
effect der hoofdfiguur te bekrachtigen. Op dezelfde wijze handelde Rembrandt met
het geel en het zwart. Deze bijzonder geraffineerd gekozen kleurschakeeringen
ondersteunen de lichtgradaties, die 's meesters verbeelding beheerschen.
Ondergeschikt daaraan plaatst deze de figuren, den dwarrelenden stoet in wording,
waarin nog slechts kapitein en luitenant, den weg aangevend, ordelijk loopen, den
stoet die, gelijk in de werkelijkheid, nog niet telbaar is. Aldus ontstond een schilderij,
waarin de schilder bewust zondigde tegen traditie en wezen der portretgroep. Immers
Rembrandt etaleert geen reeks van portretten, gelijk zelfs Hals zou hebben gedaan,
en slechts de beide hoofdfiguren zijn representatief. De rest is een grandioos en
fantastisch herschapen werkelijkheid.
Ondanks de dwarreling en de bijzonder natuurlijke beweging en roezemoes, is
de indruk niet zóó barok als men zou kunnen verwachten. Niet dat het geheel niet
vol is van toepassingen van barokke beweeglijkheids-beginselen. Wij wijzen alleen
maar op de dwars door de groep gaande meisjes, den vurenden schutter, op den
man rechts die den arm horizontaal naar links uitsteekt, op de plastische werking
der speren, op die van Ruytenburch's sponton en van de uitgestoken hand van
Banning Cocq. Evenwel: de beweging en het rumoer zijn getemperd. Er is geen
sprake van eenig streven om in vorm of omtrek, in élan of pathos den internationalen
barok nabij te komen. Na 1636 heeft Rembrandt dit voorgoed nagelaten en zoo
zoekt men hier tevergeefs een streven om het feestelijke, zwierige, losse en tegelijk
monumentale te geven op de manier waarop een Vlaming of Italiaan dit zou hebben
gedaan. De roezigheid beperkt zich tot het onrustige door elkaar schuiven der
figuren, het kriskras der pieken, het onbestemde der groepen. De feestelijkheid is
die van het licht en van de kleur. Maar in de gestalten is geen jubelende
opgetogenheid. En waar zijn hun drukke gebaren? Niemand lacht, niemand
schreeuwt of commandeert onrustig. Alleen wordt er geschoten en getrommeld, het
jongetje met den kruithoorn loopt hard weg, een straathond blaft. Maar behalve dit
beest is er geen schepsel dat zich opwindt. Rembrandt huldigt hier een traditie: hij
doet hetzelfde als Hals in zijn schuttersmaaltijden. De beweeglijkheid der gestalten
heeft ondergeschikt te blijven aan het overgeleverde decorum van het regentenen
doelenstuk. De vertikale deftigheid der portretten van de beide hoofdfiguren met
hun bezwaarlijke élégance, onbewogen trekken en zelfbewustheid beheerscht
daarom heel het begin van den optocht.
Maar al is er geen stemming van fanfares en klaroenen, desniettemin mag De
Nachtwacht feestelijk en monumentaal heeten. Evenwel niet naar de lijn, noch naar
den vorm. Het feestelijke en monumentale ligt hierin, dat een vrijwel uitsluitend op
licht-nuanceering gebaseerde schilderachtig-
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heid een grootsche allure aanneemt. In dit opzicht is deze schilderij onovertroffen
en staat zij geheel op zichzelf. Ook Rembrandt heeft nooit opnieuw in deze richting
iets méér indrukwekkends tot stand gebracht.
Toch is er in het geheel iets dat sommigen onbevredigd laat en het is merkwaardig,
dat dit niet alleen reeds vroeger aan gevoelige kunstenaars gelijk Fromentin
104)
aanleiding gaf tot tempering hunner bewondering , maar dat ook in den
tegenwoordigen tijd van Rembrandt-vergoding meer dan één estheticus, die voor
zichzelven eerlijk is, zich in zijn Nachtwachtgenietingen niet ten volle gelukkig gevoelt.
Menigeen stoot zich, na te zijn bekomen van den eersten schok die dit verbluffend
meesterstuk steeds weer teweeg brengt, aan de plompheid van Ruytenburch, aan
het zwaar en tastend geschilderd verkort van diens lichaam en van den sponton in
zijn hand, aan het uitgeknipt silhouet van Cocq's bengelenden handschoen, die
sommigen hindert als een ietwat gezocht repoussoir. Weer anderen zouden meer
kleur wenschen. Denkend aan het geestige en opgewekte van Hals bemerkt men
het gebrek aan vlotheid, de soms moeilijke, studieuze schilderwijze. Degenen, die
het geheel natuurlijker zouden wenschen, komen b.v. in moeilijkheden met den
tamboer, die al trommelend poseert voor zijn portret.
Het meest hoort en leest men over het maskerade-achtige, het effect-bejag, het
theatrale en opgesierde als hetgeen De Nachtwacht ten slotte achterstelt bij de
105)
waarlijk groote werken van Rembrandt .
Op al deze en vele andere door ons niet genoemde aanmerkingen past ten slotte
slechts dit antwoord, dat al die ‘tekortkomingen’ verre worden overheerscht door
den steeds opnieuw overweldigenden indruk van de schilderij als geheel. De
Nachtwacht is een sprookjesachtige interpretatie van een maskerade-achtige
gebeurtenis, die Rembrandt wellicht als zoodanig zal hebben gehinderd en waarbij
hem b.v. het grijpen naar de wapens voor vertoon onsympathiek kan zijn geweest.
Maar hij hief dit vertoon op naar een door licht betooverde raadselachtige wereld
van monumentale schilderachtigheid, daarbij even komend binnen de grenzen van
het genrestuk en daardoor terecht het majestueuze ontwijkend dat het schilderen
van ware historie zou hebben geëischt.
Rembrandt kon bij het vervullen van deze opdracht zijn groote gave, het
menschelijke uit te beelden, niet te pas brengen, of wilde dit om de een of andere
reden niet. Hoe het zij, het gegeven inspireerde hem uitsluitend tot een interpretatie
die de portretten bijzaak liet. In het ontbreken van dezen menschelijken trek, die
juist onzen tijd in Rembrandt zóó dierbaar is dat men hem nergens in zijn werk zou
willen missen, zien wij een bezwaar dat heden ten dage tegen De Nachtwacht zou
mogen gelden. Ons persoonlijk
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staan voortdurend weer

AFB. 44. REMBRANDT 1657.
DE AANBIDDING DER KONINGEN.
LONDEN, BUCKINGHAM PALACE.

De Staalmeesters voor den geest en wij stellen die, mede uit deze overweging, ten
slotte nog boven het betooverend korporaalschap uit den Kloveniersdoelen.
Welke de indruk is geweest, dien dit meest geniale onder de schutterstukken op de
tijdgenooten heeft gemaakt, weet niemand met eenige stelligheid. Men neemt aan,
dat deze schepping niet in den smaak viel. ‘Elle ajouta du bruit à la gloire de
Rembrandt’ meent Fromentin. Dit is mogelijk en zelfs niet onwaarschijnlijk, maar er
is niets van overgeleverd. De portretbestellingen bij Rembrandt blijven ook na De
Nachtwacht vooreerst nog talrijk. Alleen ziet men, dat de schutters zich niet meer
tot hem wenden en dat Cocq in 1653 Van der Helst kiest (Dl. I, afb. 110).
Desniettemin zijn er sindsdien nog vier of vijf ‘officieele’ opdrachten aan Rembrandt
gegeven, nl. de Fabius Maximus (1653), De Anatomie van Dr. Deyman (1656), de
66a)
Claudius Civilis (1661), De Staalmeesters (1662) en vermoedelijk een Mozes .
Voor de schutters echter schilderden voortaan Van der Helst, Flinck en anderen. In
1678 komt voor het eerst de gedrukte critiek, in een boek van Rembrandt's leerling
Samuel van Hoogstraten (Dl. I, blz. 213), en daarna schijnt men steeds minder de
uitzonderlijke beteekenis van De Nachtwacht te hebben begrepen.
Tot 1715 bleef De Nachtwacht in de Doelenzaal. Toen werd zij overgebracht naar
106)
de kleine krijgsraadskamer in het Stadhuis, bij welke gelegenheid zij werd verminkt .
In 1815 werd het doek in het Trippenhuis ge-
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plaatst en sinds 1885 is het in het Rijksmuseum. Het is te hopen, dat de Gemeente
Amsterdam weldra zal besluiten, het korporaalschap door kundige hand te laten
ontdoen van het ondanks voorzichtige restauratie nog steeds àl te hinderlijke vuil.
De toon is nog te veel bruingeel en de tallooze verrukkelijke nuanceeringen in de
grijzen, bruinen en rooden zijn veel te veel geëgaliseerd door de onnoodige
aanwezigheid van gele vernissen en overschilderde plekken, wier verwijdering
Rembrandt's meesterwerk slechts ten goede kan komen. Oordeelkundige herstelling
zal hier een even groote verrassing brengen als indertijd de schoonmaak van Hals'
schuttersstukken te Haarlem.
Toen De Nachtwacht was voltooid en na Saskia's droeven dood trad Rembrant's
kunst allengs wederom in een nieuwe faze. Al blijven de portretten voorshands nog
vrijwel eender in opvatting en uitdrukking, toch vertoonen zij in de daarna volgende
jaren herhaaldelijk een zoo niet somberen dan toch mijmerenden, vaak zelfs
weemoedigen trek. Rembrandt kon in dien tijd bijzonder teeder zijn. Hoeveel hij van
de studie der Italianen leerde, maar hoe anders het resultaat ten slotte toch weer
was, daarvan getuigt bovenal de beroemde Man met den Valk van 1643 (afb. 26).
Er is iets bovenaardsch in die verschijning, een wonder mengsel van degelijk realisme
en onwezenlijkheid, van eleganten zwier en rust. De blik, die iets weemoedigs heeft,
is even raadselachtig als die van den Rabbijn (afb. 16) duidelijk is. Uit dezen tijd
beelden wij nog het peinzend Meisje af, van 1645, dat Dulwich College bezit (afb.
27). Men kan helaas in de afbeelding niet zien, hoe 's meesters toets zich verbreedt
na de technische ervaringen, bij De Nachtwacht opgedaan. Zijn durf om in enkele
streken saam te vatten, zijn lust in breede spontane vegen en in op toeval berustende
effecten worden na 1645 steeds grooter, hoewel hij tusschendoor, al naar gelang
van zijn doel, ook minder breed blijft schilderen. Wil men het verschil met vroeger
zien, dan vergelijke men b.v. de Emmausgangers in het Louvre, van 1648 (afb. 28),
met die van ± 1629 (afb. 6). Men ziet dan tevens, hoeveel eenvoudiger en hoe
menschelijk het gebeuren is weergegeven. In de prachtig bezonken breede
schildering van het Louvre-doek zijn de wijding en de tragiek de hoofdzaak, niet,
gelijk in 1629, het door lichteffect bijna spookachtig geworden magische. De gebaren
en houdingen der Louvre-schilderij zijn expressief, maar zonder eenigen uiterlijken
107)
pathos . De Christus met zijn ten hemel gerichte, wijd geopende zacht bruine
oogen, is onbeschrijfelijk ontroerend. Zijn bleeke en vermagerde gestalte is
omschreven door het zachte licht van de glorie zijner goddelijkheid.
Rembrandt houdt zich in deze jaren veel bezig met de uitbeelding van een blijkbaar
op een joodsch model geïnspireerde Christus-gestalte, getuige
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o.a. het van weemoed doortrokken, in zeer zacht licht gehouden paneeltje dat Dr.
Bredius bezit (afb. 29), een wonder van teedere schildering. In dezen tijd werkte hij
aan zijn meest treffende ets, de omstreeks 1649 voltooide Honderdguldensprent
108)
(afb. 31) .
Hoe gevoelig hij in 1650 schilderde ondanks een welhaast revolutionnair
impressionisme in zijn techniek, bewijst het zoogenaamde portret van zijn broeder
Adriaen, dat het Mauritshuis bezit (afb. 32). Zelden is de tragiek van een stoere
doch verzwakte en ingezakte gestalte, is de verweering van een barschen kop, uit
welks mat geworden oogen ontgoocheling spreekt, indrukwekkender uitgebeeld.
Deze landloopers-figuur toont ons een mensch die geestelijk geleden en lichamelijk
gezwoegd heeft en die ten slotte is verworden tot een dier schamelen, die Rembrandt
zijn leven lang heeft liefgehad. Behalve als geestelijk gegeven was dit model, ook
om de mogelijkheden van schilderachtige interpretatie die het bood, voor Rembrandt
uitermate aantrekkelijk. Men zie maar eens, met welk een uitvoerigheid de kop, in
108a)
korte rake toetsen meest, is gedaan .
In dezen tijd ontstonden eenige portretten van Hendrickje, breed en serieus
behandeld en op verschillende wijze in het licht gezet; nu eens is het een zachte
glans en een uitdrukking van weemoed (afb. 35), dan weer een somber, dreigend
licht, waarin zij met rustigen, energieken blik verschijnt (afb. 39). Van 1652 dateert
de beeltenis van Nicolaes Bruyningh (afb. 36), naast die van Jan Six het meest
grandioze mansportret van den meester. Het is zonnig, menschelijk, voor Rembrandt
ongewoon los in de houding en vriendelijk, bij het innemende af. De zon speelt door
de lokken en op het gelaat; men geraakt bij het aanschouwen in een stemming als
van een zomerschen dag.
Wij zijn nu allengs genaderd tot de jaren, waarin het eene schilderij al meer
onverwacht en wonderbaarlijk is dan het andere. Van 1654 is de vermaarde beeltenis
van Jan Six (afb. 38), het portret van een zes en dertigjarige, waarbij zich sterk de
vraag opdringt, of Rembrandt's beeltenissen in die dagen nog wel ‘gelijkend’ waren
in den zin dien het spraakgebruik aan dit woord pleegt te hechten. Wij kunnen deze
vraag wel stellig ontkennend beantwoorden. Niet alleen omdat Rembrandt's Six
zeer beslist op een ieder een veel ouderen indruk maakt, niet alleen omdat wij weten
van een hoogloopend meeningsverschil dat Rembrandt in hetzelfde jaar had over
109)
de gelijkenis van een meisjesportret , maar ook omdat wij bij een nauwkeurig
nagaan van 's meesters ontwikkeling bespeuren, dat hij allengs ook in de hem
bestelde beeltenissen zóóveel van zichzelf was gaan leggen dat zij niet meer aan
de bedoeling van den gemiddelden opdrachtgever beantwoordden. Dit was oorzaak
dat zijn ‘clientèle’ danig vermin-
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derde, waardoor het

AFB. 46. REMBRANDT 1658.
VROUW, HARE NAGELS KNIPPEND. - NEW YORK.

waardoor het groote voordeel ontstond dat hij des te meer naar zijn inspiratie kon
luisteren en zich kon wijden aan de studie der zich steeds vernieuwende problemen.
Geen wonder, dat uit deze jaren zooveel studiekoppendateeren.
Het portret van Jan Six is een levensgroote beeltenis op doek van 110 × 100 cm
(afb. 38). Het wordt nog steeds door de nakomelingen van dezen vriend en maecenas
van Rembrandt met piëteit bewaard en wij mogen hen hiervoor dankbaar zijn. Het
verkeert in uitnemenden toestand. Dit meesterwerk is met groote virtuositeit opgezet
en zóó vlot geschilderd dat men soms even aan Frans Hals denkt. Evenwel, het
geheel is plastisch en sonoor. Jan Six' grijze wambuis is effen, dun geschilderd en
110)
evenzoo de mantel, waarvan de roode oker even naar oranje gaat en die breed
is aangezet en in de natte verf van schaduwen en halftinten voorzien, terwijl de
knoopen en tressen in rake toetsen met den kwast in geel oker zijn neergestreken.
De achtergrond gaat van gouddoorschemerd donkergrijs naar donker bruingrijs. De
gestalte is rechts in den hoek geplaatst en treedt aldus schuin naar voren en naar
links op ons toe. Six is bezig zijn handschoenen aan te trekken. Blijkbaar staat hij
op het punt uit te gaan.
Het gelaat van Six is met zorg gemodelleerd en breed, hoewel, evenals de
roodblonde haren, veel gedetailleerder behandeld dan de rest der schilderij. Wij
zien dit gelaat in den schemer der tegenstellingen van het stille
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daglicht en de zachte schaduw van zijn breeden, zwartkastoren hoed die, evenals
de gestalte, slechts weinig tegen den achtergrond afsteekt. Wonderbaarlijk is, dat
desniettegenstaande de figuur toch zoo plastisch is; het is geen plastiek van den
vorm maar van de kleurwarmte. De kop komt door het weloverwogene van een en
ander buitengewoon goed tot zijn recht. De hand is met betrekkelijk kleine, vloeiende,
rake toetsen geschilderd, niet zóó doorgemodelleerd als de kop, maar het licht
zoowel als de uitdrukking der huid zijn zeer bijzonder. De manchetten zijn verrukkelijk
grijzig wit; tegen de rechter komt het lichtend goudgeel van de mouw prachtig uit.
Dit geel is het hoogste licht in de schilderij, even herhaald in het galon van den
mantelkraag.
De Jan Six is zonder twijfel het meest waardige en grootsche patriciërsportret dat
onze schilderkunst kent. Het is raak en ronduit, maar tegelijk kiesch en smaakvol.
Het ongeloofelijke opmerkingsvermogen, waarvan het getuigt, is al even verbluffend
als het besliste der vlugge synthetische uitvoering, die wellicht niet meer dan een
of twee dagen in beslag heeft genomen. Het optreden van den afgebeelde is rustig,
zelfbewust, een beetje verstrooid, ernstig bij het sombere af, doch vriendelijk. De
gestalte bewaart in houding en gelaatsuitdrukking een zekeren afstand. Hoewel
Rembrandt dit zeer eenvoudig en natuurlijk heeft weergegeven, maakt hij er meer
indruk mee dan die schilders, die trachtten hun aristocraten door pompeuze middelen
te laten imponeeren.
Van 1655 dateert o.m. de mijmerende Titus (afb. 41), een der weinige niet
zoetelijke kinderportretten uit de 17e eeuw, een sterke tegenstelling tegen het vele
geflatteerde dat Van Dyck op dit gebied schiep. Ook de Poolsche Ruiter (afb. 42)
is ontstaan omstreeks 1655. Dit doek predikt in zijn ruige schildering en tooverachtig
koloriet en licht al even sterk en overtuigend de toekomst van het impressionisme
als de Six. Den blanken, tengeren schimmel en den als met zijn paard
saamgegroeiden moedigen jongen ruiter met flikkerende oogen ziet men tegen een
wijde in bruin en grijs gehouden fantastische wereld van bergen en burchten. De
dramatische kracht van het geheel is zóó meeslepend dat men er stil van wordt.
In 1656, het jaar van het bankroet van den vijftigjarigen Rembrandt, ontstaat een
kunstwerk, dat wij gerustelijk zijn meest indrukwekkende en gevoeligste
oud-Testamentische uitbeelding mogen noemen: de Zegen van Jacob (afb. 43). De
schildering van het groote doek (174 × 209 cm) is één en al breedheid. Groote,
eenvoudige, meest dun geschilderde vlakken beheerschen het: de zilverbruine
wand, de donker bruinroode gordijnen, de geelachtig roode deken, wonderbaarlijk
geschilderd in er langs glijdend rijk zonlicht, omsluiten de groep, waarvan de oude
grijsgebaarde Jacob, in het wit

W. Martin, De Hollandsche schilderkunst in de zeventiende eeuw: Rembrandt en zijn tijd

85

AFB. 47. REMBRANDT 1660. DE VERLOOCHENING VAN PETRUS. - RIJKSMUSEUM,
AMSTERDAM.
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gekleed met een vossevel als schouderdoek, het magistrale centrum vormt. Hij
zegent zijn kleinkinderen Manasse en Ephraïm. Met moeite heeft hij zich opgericht,
ondersteund door zijn zoon Jozef, die de rechterhand van zijn vader naar het blonde
krullekopje van Manasse, den oudsten jongen, tracht te leiden, die deemoedig met
gekruiste armen vóór de legerstede staat, terwijl daarnaast de donkerharige Ephraïm
kinderlijk verlegen in de verte kijkt. Rechts van de groep, iets afzijdig, staat Asnath,
in donker groenachtig bruin gewaad. Er gaat van deze zeer eenvoudige, in stille
kleuren gehouden schilderij een wondere wijding uit. De groep is omgloord door
heel teer, zacht licht. De sculpturale heerscherskop van den bijna blinden aartsvader
met diepliggende donkere oogkassen vertoont een zeer bijzondere uitdrukking van
wijsheid; het voorzichtig tasten van zijn hand is subliem. De nauwlettende aandacht
van den gesoigneerden Jozef en Asnath's peinzende verzonkenheid verduidelijken
en completeeren de handeling. Wij kennen geen ander schilderij, dat het patriarchale
van het Oude Testament zóó sterk suggereert. Want al houdt Rembrandt zich ook
niet letterlijk aan den tekst van Genesis 48, die Asnath niet als aanwezig vermeldt,
en al geeft hij Asnath een zestiend'eeuwsch Duitsch hoofddeksel, wat doet het er
toe? Diep treffend is de indruk dezer bijstaande gestalte. Rembrandt zou later, b.v.
bij De Terugkeer van den Verloren Zoon (Dl. I, afb. 39), meer dan eens bijstanders
schilderen, die de belangrijke functie vervullen van het accentueerén der geestelijke
effecten. Men heeft de schildering van de Casselsche Zegening niet altijd zóó hoog
gewaardeerd als thans het geval is. Zij is onnaspeurlijk in menig onderdeel. Er is in
uitgeveegd, er zijn omrandingen van vlakken aangebracht: zij lijkt deels gemakkelijk,
deels zeer moeilijk ontstaan. Hoe dit zij, het resultaat is onbeschrijfelijk zoowel om
het licht en de geraffineerde, met niets te vergelijken kleur-modulatie rond zilverwit
en gouden oker als wegens het tot helder zacht licht geworden clair-obscur, en
eindelijk wegens de hooge dramatische wijding van het stille uur van Jacob's zegen.
In de zeer eenvoudige compositie van dit wonderwerk kondigt zich reeds de
Rembrandt der Staalmeesters aan.
Opnieuw veranderen 's meesters omstandigheden. De laatste jaren breken aan. Hij
verliest huis en kunstschatten en verhuist weldra naar de kleine woning aan de
Rozengracht. In 1657 schildert hij de fonkelende Aanbidding der Koningen (afb.
44), in 1658 de monumentale, aan een Michelangeleske Sibylle herinnerende, in
de felle zon gezette Nagelknipster (afb. 46). Uit dezen tijd (vermoedelijk 1657) dateert
eveneens de beroemde Saul en David (afb. 45), welk doek Dr. Bredius in 1899 voor
verhuizing naar Amerika heeft behoed. Onder den indruk van David's harpspel wijkt
Saul's waanzin. Diep
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AFB. 48. REMBRANDT 1661. DE SAMENZWERING VAN CLAUDIUS CIVILIS. STOCKHOLM.

W. Martin, De Hollandsche schilderkunst in de zeventiende eeuw: Rembrandt en zijn tijd

88
ontroerd weent hij; de speer glijdt weg onder de slap neerhangende hand. Een
wonder van expressie is het gelaat van den koning, treffend de natuurlijkheid
waarmede het verdiept zijn van den kleinen jodenjongen in zijn spel is weergegeven;
wonderbaarlijk de schildering van den kleurrijken tulband, het zachte licht op het
gezicht van den innig bedroefden Saul en op zijn magere hand, verrukkelijk de
harmonie van goud en karmijn, oranjerood en vermiljoen tegen diepe bruinen en
lichtende grijzen.
In 1660 ontstaat de in 1933 door de Vereeniging Rembrandt uit de Ermitage voor
het Rijksmuseum verkregen tooverachtige Verloochening van Petrus (afb. 47), een
meesterstuk van dramatische uitbeelding en een der technisch meest verrukkelijke
scheppingen van Rembrandt. Onbeschrijfelijk tragisch is de apostel, wiens gelaat
den twijfel en het berouw afteekent op het oogenblik-zelf waarop hij den Heer
verraadt. Kunsthistorisch gesproken is dit schilderij een felle critiek op Honthorst en
het Hollandsch Caravaggisme, welks prestaties het als met één slag ter aarde velt.
Het zou nog door een tweede worden gevolgd, den Claudius Civilis.
Onheilspellend, bijna angstwekkend is Rembrandt's in 1661 geschilderde
Samenzwering van Claudius Civilis (afb. 48). Dit wonderbaarlijk doek is, gelijk wij
reeds terloops vermeldden, slechts een fragment, het middengedeelte eener groote
wandversiering voor het Amsterdamsch Stadhuis, die daar van 1661 tot 1662 korten
111)

2

tijd geplaatst is geweest . Het oorspronkelijke doek, omstreeks 26 m in omvang,
was Rembrandt's grootste werk en meest grootsche historiestuk. De
compositieschets te München toont dit duidelijk aan. Hoe het mogelijk is geweest,
dat Burgemeesteren het hebben laten verwijderen en hoe men er toe kwam,
Rembrandt voorgoed uit te sluiten van de beschildering van het stadhuis, zal wel
nooit geheel duidelijk worden. Zitten hier intrigues achter? Is treuzelen van
Rembrandt bij het verschilderen de oorzaak en liet hij een termijn van levering
verloopen, of is in dezen uitsluitend de houding van het stadsbestuur schuld? Deze
zou dan te verklaren zijn uit middelmatige eruditie in zaken van schilderkunst, die
slap barok werk verre verkoos boven de wonderen der verbeelding van den grootsten
toenmaligen Europeeschen schildergeest. Hoe het zij, het niet terugkeeren van
Rembrandt's werk naar het stadhuis is iets wat wij heden diep betreuren.
In zijn tegenwoordigen door Rembrandt-zelf veranderden toestand is het doek
nog steeds een der meest imposante historiestukken ter wereld. Links achter de
112)
met een wit kleed gedekte tafel zit de eenoogige Claudius Civilis , die een hooge
blauw met zilveren muts draagt, gelijk aan die van den ruiter op de medalje van
Pisano, dien Rembrandt reeds in 1653 in zijn
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Drie-Kruisen-ets had

AFB. 49. REMBRANDT. ± 1663.
DE SCHILDER ZELF. - VERZAMELING IVEAGH, KENWOOD.
113)

gebruikt . Een wereldlijken Wodan gelijk, troont de groote zelfbewuste gestalte
van den Bataven-vorst. Hij houdt een kort Romeinsch zwaard in de hand en daarop
zweren zijn aanhangers hem trouw in den opstand tegen de Romeinen. De priester
links, de andere man rechts, raken met de vingers het zwaard aan. Deze beide
gestalten zijn eerwaardige, ernstige, verstandige mannen, blijkbaar Claudius'
raadslieden. Met de overigen, bijna allen door den wijn verhit, bedoelde Rembrandt
Bataafsche stamhoofden weer te geven. Zij leggen, voorzoover zij den leider kunnen
114)
bereiken, hun zwaarden op het zijne . Een ander drinkt hem van nabij toe uit een
drinkschaal, terwijl de overigen afwachtend of geïnteresseerd toezien en er in den
uithoek rechts zelfs één verheugd zit te lachen. Welk een kostelijke stoere kerels
koos Rembrandt zich als typen voor de eedgenooten! Mannen van stavast, op wie
Claudius rekenen kon, kerels waarvoor Amsterdamsche schippers en Hollandsche
boeren model hebben gezeten. De gebeurtenis speelt zich, naar wij uit de bewaard
gebleven schetsen weten, af in een majestueuze, kale hal onder een geweldigen
114a)
koepel
en het geheimzinnig tafreel wordt slechts verlicht door een voor ons
onzichtbare lamp, die men zich midden op de tafel denken moet. Het spookachtige
der geheime conspiratie is uitgedrukt in die lichtwerking met haar groote schaduwen
en reflexen. De meester spreidt hier wederom een fenomenale kleurenpracht ten
toon, maar deze is weer héél anders dan in welk zijner doeken ook. Het wit - in
tallooze schakeeringen tot grijs, zilver, parelmoer en blauwwit - is de
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hoofdkleur, waartegen de groep vóór de tafel, in warme gedempte roode kleuren,
fantastisch afsteekt. De achtergrond en de afhangende franje van den baldakijn zijn
in rossig-bruine tinten gehouden, die hier en daar naar zwart gaan. Het is een
betooverend, in pure schilderkunst omgezet Caravaggistisch ideaal, technisch
behandeld in groote, deels omlijnde vlakken, gelijk die reeds in de Casselsche
Zegening (afb. 43) voorkomen. De daverende pracht der kleuren, de macht van het
licht, de majestueuze allure van het geheel ondanks zijn soms rauwe realisme, dit
alles maakt den Claudius Civilis tot het meesterstuk van Rembrandt's historisch
uitbeeldingsvermogen. Meteen toonde hij, hoe hij na de Verloochening (afb. 47)
zulk een Caravaggistisch motief nòg weer anders behandelen kon. Voor hem was
het een tweede triomf na de in zijn jeugd slechts ten deele gelukte pogingen in deze
richting. Voor de Utrechtsche Caravaggisten beteekent dit doek, samen met de
Verloochening, nog na eeuwen de sterkste critiek die hun werk heeft getroffen.
Immers bij den Claudius Civilis verbleekt al hetgeen zij met vlijt en overleg hebben
tot stand gebracht.
Terwijl Rembrandt in 1662 zijn Claudius Civilis veranderde, werkte hij aan de meest
indrukwekkende portretgroep die ooit geschilderd is: De Staalmeesters (afb. 49a
en Dl. I, afb. 115). Deze vijf personen, door Rembrandt met hun bode afgebeeld,
115)
vormden een college, dat in het Staalhof der Lakennering zetelde . Uit de
perspectivische constructie der schilderij, het duidelijkst in het oog vallend bij den
tafelhoek, blijkt dat het doek een schoorsteenstuk is. Het moet dus van onderaf en
bij zijlicht worden beschouwd.
Rembrandt heeft in den geheelen opzet de perspectivische verkortingen
volgehouden, die hij noodig had om het plastisch effect der van onder geziene groep
te bereiken. Niet alleen kijken wij van onder tegen de tafel op, maar ook tegen de
boeken en de hand van den voorzitter, terwijl wij ook van de hoedranden en
lambrizeeringfriezen de onderkanten zien. In het suggereeren van de ruimte zoowel
als van het lichamelijke der zich daarin bevindende personen is Rembrandt hier
alvast allen anderen schilders van regentenstukken vooruit. Het dunkt ons niet al
te gewaagd, wanneer wij hierin de onmiddellijke gevolgen zien van de studiën voor
de oplossing van het ruimte-probleem in den voor nòg verhevener plaats bestemden
Claudius Civilis.
De ‘waardijns van lakenen’, wier gestalten iets meer zijn dan levensgroot, zitten
aan een tafel, waarvan de lange kant van links tot iets over het midden der schilderij
loopt. Rechts aan den langen kant zit er een met de handschoenen in de hand.
Naast hem, eveneens aan den langen kant, zit zijn makker, naar den voorzitter
gebogen, die achter het smalle gedeelte van de
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AFB. 49a. REMBRANDT 1662. DE STAALMEESTERS. - RIJKSMUSEUM.
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tafel zit. Zij houden zich met een der boeken bezig, waarvan de een een bladzijde
vasthoudt terwijl de ander betoogt met een gebaar, dat wij reeds kennen uit den
Anslo en uit De Nachtwacht (Dl. I, afbb. 6 en 121). Aan de linkerzijde der tafel hebben
eveneens twee personen gezeten. Een hunner staat op, steunend op een boekje
dat op de tafel rust. De ander heeft zijn stoel teruggeschoven.
Deze vijf heeren hebben dus vergaderd aan een tafel, aan welks smallen kant
de voorzitter zit, terwijl aan de lange zijden telkens twee leden plaats hadden
genomen. Wanneer wij dit in het oog houden, zien wij hoe de schilder deze
vergadering heeft gedramatiseerd. Frans Hals had, in 1641, van zijn regentenstuk
een discussie van de heeren onderling gemaakt (Dl. I, afb. 100). Zij bemoeien zich
niet met ons. Rembrandt evenwel laat allen, ook den achter hen staanden bediende,
kijken in de richting van den beschouwer, die de kamer binnentreedt en een blik
werpt op het doek. Met dit ten onzent in 1662 reeds algemeen toegepaste middel
verkreeg hij levendigheid, maar hij verhoogde deze door het moment te kiezen
waarop de vergadering uiteengaat. Een der heeren staat op, de ander heeft zijn
stoel reeds teruggeschoven, een derde grijpt zijn handschoenen. Slechts de voorzitter
en degene die naast hem zit betoogen nog tegen den beschouwer, die door deze
116)
levendigheid onbewust mede in de handeling betrokken raakt .
Evenwel door het scheppen van ruimte en van een levendige situatie ontstaat,
hoe knap het resultaat ook moge zijn, nog geen meesterstuk van een gehalte als
dat der Staalmeesters. Het groote geheim van dit doek is zijn eenvoud en
waarachtigheid. Na de chimère van Civilis' samenzwering is het voor ons als een
verademing. Was het dit ook voor Rembrandt?
De Staalmeesters zijn groot door de gedachte der compositie, de geestelijke
diepte der uitbeelding en de macht der schildering. De schikking is een schijnbaar
vanzelfsprekende oplossing van de geweldige compositie-moeilijkheden waarmede
heele geslachten van regentenschilders hadden geworsteld en waarmee ook
Rembrandt te kampen had gehad. Hier is het ongedwongene bereikt door het door
elkander schuiven van verschillende centra: mathematische en geestelijke. Niet de
voorzitter, maar de als persoon onbelangrijke bode, met kleiner hoofd en in iets
gedempten toon geschilderd, is het middelpunt waarnaar, mathematisch bekeken,
vier der vijf anderen geneigd zijn. Het geestelijk middelpunt der vergadering echter
is de man met het redeneerend gebaar. De blikken der afgebeelden suggereeren
ons tenslotte een centraal punt van aandacht buiten de schilderij, nl. den
117)
beschouwer .
Dat de kunstenaar met dat al zoo schijnbaar ongezocht componeert, is een der
grootste wonderen in dit schilderij. De onderlinge geestelijke verhou-
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AFB. 50. REMBRANDT 1663. HOMERUS. - BRUIKLEEN BREDIUS, MAURITSHUIS.
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ding der gestalten is niet

AFB. 51. REMBRANDT.
DE SCHILDER ZELF. - PARTICULIER BEZIT.

meer dan die van personen, die gewend zijn samen te vergaderen. Verder komen
zij elk als een afzonderlijk individu naar voren. Rembrandt heeft - hoe anders dan
in De Nachtwacht - alle portretten gelijkelijk behandeld. Zij zijn, zonder uit de
atmosfeer van het doek te treden, elk in eender licht gezet, ja er is een zekere
homogeniteit in hun gelaatskleur, ondanks het sterke verschil tusschen de personen
onderling. Elk op zichzelf behooren deze beeltenissen tot de prachtigste en diepst
doorschouwde die de meester ooit heeft geschapen.
De afgebeelden zijn allen in diep, lichtend doch eenvoudig zwart gekleed, met
eenvoudige witte kragen en eendere hoeden. De even gebroken horizontalen der
deftig-eenvoudige lambrizeering versterken het rhythme van statigheid. Het licht is
zonnig en opgewekt, niet klaterend onrustig. Behalve het zwart en wit en de huidkleur
is er slechts het warme, gedistingeerde en sterk gemoduleerde rood van het
tafelkleed, het broeiend bruin van het lambris en het stemmig grijswit van den muur
daarboven. Eenvoudiger van opzet kan het al niet. Vergelijkt men deze groep met
andere uit die dagen, ach hoe roezig, hoe gekunsteld, hoe wuft zelfs vaak doen
vele ervan ons aan! Rembrandt's regentenstuk was niet slechts het antwoord op
de vraag, hoe de man, wiens Civilis men had verworpen, het er wel af zou brengen
met deze nieuwe opdracht, het was tegelijk een ernstige critiek op de
gecompliceerde, steeds drukker wordende regentenstukken van toen. Zij klinkt als
een waarschuwing tegen het komend
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verval van dezen in onze samenleving meest bijzonderen tak van kunst.
De pakkende, machtige schilderwijze van De Staalmeesters is niet te beschrijven.
Het geheele stuk is met de grootste zekerheid en beslistheid behandeld en getuigt
in ieder onderdeel van 's meesters technische oppermacht. Vooral de koppen zijn
verrukkelijk gemodelleerd, zeer plastisch, met meesterlijk geschilderde oogkassen
en mooie lichtende oogen, met levendige trekken, waarin de streken en toetsen
loopen zooals het bij geen ander ooit het geval is en waarin uit een soms
onbegrijpelijk gebrouwen begin tenslotte het wonder van het levendige is ontstaan.
Het tafelkleed met het langsglijdend licht, véél meer doorschilderd dan hetzelfde
lichtmotief in Jacob's Zegen (afb. 43), is een der grootste wonderen van schildering
ter wereld. Hier zijn brokken van diepe kleur, die nu eens doen denken aan den
glans van kostelijke edelsteenen, dàn weer aan het gloeien van fonkelenden ouden
wijn.
De groote spanning die dit doek verraadt is, dunkt ons, het gevolg van Rembrandt's
wil, zich in bedwang te houden. Slechts in het tafelkleed, in enkele flitslichten aan
de muur- en lambrishoeken, in handschoen en stoelfranje, laat hij zich gaan. Voor
het overige onderwerpt hij zijn hartstochtelijk talent aan zijn wil om de door hem
gestelde eischen te vervullen: waardigheid, doch deze levend en plastisch uitgedrukt
en binnen zekere grenzen beweeglijk; maar vooral waarachtigheid met uitbanning
van alle onzuiverheden, en tenslotte boven alles uit: eenvoudige instede van barokke
weelde.
Kort voor en na De Staalmeesters zijn nog ettelijke meesterwerken ontstaan, b.v.
De Negers (1661, Mauritshuis, bruikleen Bredius) en De Evangelist Mattheüs (Louvre,
Kl. 456); in 1663 de ontroerende, breed in gouden glans geschilderde Homerus
(Mauritshuis, eigendom van Dr. Bredius, afb. 50), die met een Aristoteles (Kl. 426)
118)
en een Alexander (Kl. 375) een trits vormden, besteld door Graaf Ruffo te Palermo .
Voorts het beroemde Zelfportret der verzameling Iveagh (afb. 49) en verscheiden
andere werken. Rembrandt's techniek wordt steeds grandiozer, het gebruik van het
tempermes neemt toe: in korte, sterke toetsen tikt de meester de verf als blokjes
op mouwen en kragen.
Wij zijn omtrent Rembrandt's werkzaamheid in zijn laatste levensjaren zeer
gebrekkig ingelicht. Vroeger plaatste men den Terugkeer van den Verloren Zoon
(Dl. I, afb. 39), Het joodsche Bruidje (afb. 52) en de Familiegroep uit Brunswijk (afb.
53) omtrent het jaar 1668. Maar tegen deze onderstelling is heel wat in te brengen.
119)
Wijlen Prof. Six is degene, die de bezwaren terdege heeft geformuleerd . Terecht
merkte hij op, dat wij uit de akten weten dat Rembrandt de laatste schuld, die hij
nog had en die in schil-

W. Martin, De Hollandsche schilderkunst in de zeventiende eeuw: Rembrandt en zijn tijd

95

AFB. 52. REMBRANDT ± 1665? HET JOODSCHE BRUIDJE. - RIJKSMUSEUM.

W. Martin, De Hollandsche schilderkunst in de zeventiende eeuw: Rembrandt en zijn tijd

96
derijen moest worden betaald, nooit heeft voldaan. Bovendien had hij niets gereed
120)
toen de Groothertog van Toskane hem in 1667 bezocht . Het is dus zeer wel
denkbaar, dat de drie laatstgenoemde schilderijen eer kort na De Staalmeesters dus tusschen 1663 en 1665 - zijn ontstaan dan later.
Het joodsche Bruidje (afb. 52) stelt een bruids- of echtpaar voor, in sterk licht
gezet tegen het doorschijnend bruin van een vaag aangeduid park, waarin rechts
op een balustrade een groote pot met een plant valt te onderscheiden. Het is een
bekend oud-Venetiaansch motief, maar hoe Hollandsch is hier weer Rembrandt's
interpretatie! Noch pose, noch élégance, geen verfraaiing der gelaatstrekken, maar
echte menschelijke innigheid en rijke burgerlijke statigheid. De ernstige koppen zijn
in zachte toetsen rijp doorschilderd; de houding der bruid is die van zich vertrouwend
geven, die van den man beschermend. Het gebaar der onbeschrijfelijk mooi
geschilderde handen is door Rembrandt nergens met zóóveel uitdrukking en zóó
ontheatraal weergegeven. Tegen de zware, dik in de verf gemodelleerde, verrukkelijk
lichtende goudgele mouwen van den man staat het warme, diepe rood van het kleed
der vrouw, doorfonkeld van een zeldzamen gloed.
121)
Er zijn tallooze verklaringen van de bedoeling der schilderij . De waarschijnlijkste
dunkt ons deze, dat een echtpaar zich volgens een onder de burgerij zeer verspreide
122)
gewoonte heeft laten schilderen als een Bijbelsche groep, b.v. Boas en Ruth. Er
zijn ook enkele positieve meeningen verkondigd, waarvan de meest gretig aanvaarde
die is, dat het Titus en zijn vrouw Magdalena van Loo zouden zijn, zonder meer.
Evenwel, wij weten niets met zekerheid. Misschien is dit een gelukkige
omstandigheid, want juist doordien wij de afgebeelden niet kennen verschijnt de
groep vóór ons in abstracte schoonheid, door haar bijkans oostersche pracht en
haar Hollandsche teederheid steeds weer opnieuw een bron van verrukking.
In welk jaar de Familiegroep, die wij het Museum te Brunswijk benijden (afb. 53),
is geschilderd, is al evenmin met zekerheid vast te stellen. De brokken kleur, het
overvloedig uitstrijken der verf met het tempermes, het wegvegen van partijen met
een doek, het gebruik van het paletmes om tikjes verf spits op te zetten - dit alles
123)
komt ook in vroeger werk voor . Desniettemin maakt het geheel, dat slechts
gedeeltelijk doorschilderd is, den indruk van te zijn ontstaan na De Staalmeesters.
In deze Familiegroep, die vermoedelijk uit denzelfden tijd is als Het joodsche
Bruidje, vormt, evenals in dat doek, een park den achtergrond. Bij sterk licht ziet
men in den bruin-gouden fond boven de hoofden de takken en bladeren van
geboomte. Afgebeeld is een moeder met haar kinderen en echtgenoot. Zij en de
baby op haar schoot zijn de hoofdzaak. Haar kop is prachtig doorschilderd en
verschijnt in zacht licht. Zij is in stille verrukking over
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AFB. 53. REMBRANDT ± 1665?
FAMILIEGROEP. - BRUNSWIJK.

haar kind. Voorzichtig houdt zij met een hand die, ware zij verder doorgevoerd, even
teer zou zijn geworden als die op Het joodsche Bruidje, het kindje tegen, dat ondanks
het ietwat knellend keurslijf toch vroolijk beweegt op haar schoot. Het gesprek
tusschen de beide andere kinderen (het onderling praten was reeds in Rembrandt's
jeugd een zijner motieven) verlevendigt den linker hoek met den naar ons toe
kijkenden leelijken en onbelangrijken vader, die evenwel als schildering zeer bijzonder
is: scherp in het licht en ietwat gebruind, vergeleken bij de bijna blozend gezonde
moeder. Het koloriet in dit doek behoort tot het meest sprookjesachtige dat wij van
Rembrandt kennen. De samenstelling van vlakken van zalmkleurig lichtrood,
vuurrood, karmijn en donkerrood, met een plek van gedekt wit en een van geel,
ziedaar het kleurwonder in de rechtsche helft der groep. De blokjes-toetsen op de
manchetten van de moeder doen aan de bravour van den Six denken, de groote
roode vegen rechts aan den meer doorschilderden prachtigen mantel van Bredius'
Saul, terwijl wij in het met het tempermes in roze met wit platstrijken van het
baby-jurkje dezelfde techniek herkennen die is toegepast
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in den Titus van 1655 en in den Verloren Zoon. De groep der beide meisjes is een
modulatie van bruingrijs met parelmoer, zilver, groen en wit.
In dit schilderij is reeds in zijn gedeeltelijk sprankelende kleur en bijna dartel
vlottende compositie en beweging een aanduiding aanwezig van het rococo.
Rembrandt's leerling uit deze jaren, Aert de Gelder, sluit hierbij aan in zijn Ouders
met hun Baby, dat het Louvre bezit. Hij bereidt aldus voor ons land den stilistischen
overgang naar het lichte en luchtige voor.
Rembrandt blijkt wel een sterk voorgevoel te hebben gehad van de richting, waarin
de ontwikkeling van kleur, beweging en lijn vooreerst verder zou gaan. Bovendien
wijst hij hier den weg aan geslachten, die eerst veel later zullen komen. Gelijk Hals
aan Manet, toont hier Rembrandt aan andere negentiend'eeuwsche meesters
technische en koloristische mogelijkheden: Monticelli en vele moderne bloemschilders
immers sluiten, bewust of onbewust, bij deze uitingen van onzen grootsten meester
aan.
In de Ermitage te Leningrad, waar in een groote zaal op schotten bij de reusachtige
vensters enkele van Rembrandt's allergrootste meesterwerken hangen, wordt men
het diepst getroffen door een omvangrijk doek, dat den Terugkeer van den Verloren
Zoon verbeeldt (Deel I, afb. 39) en dat door keizerin Katharina II in 1797 is gekocht.
Het vertelt het oude verhaal uit Lucas XV, in de Nederlanden in de 16e en het begin
der 17e eeuw reeds vaak geschilderd als vermomd genrestuk, ter waarschuwing
tegen uitspattingen en als aansporing tot vergevensgezindheid. De zwijnen als
begeleiders, het gemeste kalf als feestelijk einde waren de geijkte attributen van
den Verloren Zoon gelijk ons volk dien kende. In de zeer verzorgde, pathetische
ets die Rembrandt in 1636 van deze voorstelling maakte, hield hij zich aan den
Bijbeltekst. De vader is den zoon tegemoet gesneld, kostbare kleederen worden
naar buiten gebracht. In het verschiet is de oudste zoon bij de koeien.
Niets van al dit bijwerk vertoont het groote, 262 bij 205 cm metende doek der
Ermitage. Dit geeft slechts het oogenblik der vergeving weer. Uitermate sober is de
vrijwel vertikale compositie. De vader, de zoon, twee rustig toeziende mannelijke
gestalten (de voorste in rooden mantel met geelwit kleed) en achter in den schemer
een vrouw, die om den hoek kijkt en een die men heel vaag ziet aankomen. Meer
niet. Maar de teederheid der gebaren, het zacht weenend berouw van den zoon,
de grootsche barmhartigheid van den vader! Het tafreel is schokkend door den
weemoed der trillende kleur, door de verbeelding van het schamele, door de deels
brokkige, deels op flarden gelijkende schildering. De situatie wordt ons dermate
gesuggereerd, dat wij de geweldige menschelijke tragiek der gebeurtenis niet
ondergaan als een verhaal maar bijkans als iets dat wij doorleven.
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De zoon, in een grof linnen pak, is vóór den stokouden bezorgden bijna blinden
vader, die hem tegemoet is gekomen, op de knieën gevallen en schreit, zijn zeere
hoofd tegen vaders borst aangedrukt. Eén schoen heeft hij verloren, de andere,
even versleten als zijn overige lompenkleeding, hangt nog aan zijn voet. Zijn
verschijning is nauwelijks meer menschelijk, bijkans dierlijk. Over dezen zoon buigt
zich liefderijk de patriarchale, diep bewogen, bevende gestalte des vaders, die uit
het schemerdonker van het huis in den lichten dag is getreden, den zonbestraalden
schooier tegemoet. Hij draagt een rooden mantel over het gele kleed en drukt met
de aangrijpend geschilderde handen den boeteling tegen zich aan. Het is vooral de
sprakeloosheid van deze oogenblikken, die Rembrandt zoo ontroerend tot uitdrukking
heeft gebracht. Het koloriet orkestreert als het ware dit motief. Het geel en grijs
spreken het meest. Deze kleuren zijn met diepe karmijnen en vermiljoen, vale grijzen
en groenige tinten op wondere wijze gearrangeerd en de gradatie der accenten
getuigt van het grootst denkbare raffinement. De techniek herinnert aan de
Brunswijksche Familiegroep en vooral aan den Homerus van 1663 (afb. 50). Derhalve
meenen wij met Dr. Bredius den Verloren Zoon omstreeks 1663 te moeten dateeren.
In zijn sterfjaar schiep Rembrandt nog een laatste zelfportret (afb. 54). Wij hebben
over dit bezonken stuk, de laatste bladzijde zijner autobiografie, reeds boven
gesproken (blz. 22). Het is zeer onwaarschijnlijk, dat hij nadien nog veel geschilderd
heeft. Wij weten nog slechts van een enkel, helaas onvoltooid gebleven schilderij,
124)
waaraan hij blijkens een notarieele acte nog kort vóór zijn dood bezig was. Het
was een Simeon, hoogstwaarschijnlijk identiek met een schilderij, een kleine 20 jaar
125)
geleden nog in Oostenrijksch bezit . Wie zich Rembrandt niet anders kan
voorstellen dan stervend met het penseel in de hand, moge de een of andere
prachtige breede late studie als diens laatste, onvoltooid gebleven werk beschouwen.
Niemand heeft iets opgeteekend over het einde van dit kunstenaarsleven en
wanneer wij in de officieele stukken kijken van na zijn dood, blijkt van niets dan van
ruzie over geld. De antiquiteiten, schilderijen enz. waren in twee kamers apart gezet,
waarvan de deuren waren verzegeld door den notaris.
Hoewel men niet bepaald kan zeggen, dat Rembrandt in vergetelheid is gestorven,
toch had, toen men hem ten grave droeg, zijn kunst zichzelf overleefd. Het zou tot
de negentiende eeuw duren eer de bewondering voor 's meesters scheppingen in
breeder kring herleefde en eerst de twintigste bracht haar die onbegrensde vereering,
die Rembrandt's werken beschouwt als de nooit opdrogende bron van een
schoonheid die nimmer sterven zal.

Eindnoten:
11) De l i t e r a t u u r o v e r R e m b r a n d t is overstelpend. Zie de bibliographie bij Thieme Becker,
waar ook de andere bibliographieën vermeld zijn. Ook Dr. Otto Benesch geeft in zijn boek
‘Rembrandt, Werk und Forschung’ (Weenen 1935) een uitvoerige bibliografie. Wij geven een
keuze uit het voornaamste.
M o n o g r a f i e ë n e n d e r g e l i j k e : Jan Veth, Rembrandt's Leven en Kunst, 2e dr., m.
inleiding van Prof. v. Regteren Altena, Amst. 1941; F. Schmidt Degener, Rembrandt,
Wereld-Bibliotheek, Amsterdam 1906; A. Bredius in Nieuw Nederl. Biogr Woordenboek, V, 577;
Emile Michel, Rembrandt, sa vie et son oeuvre, Paris, 1893; A.M. Hind, Rembrandt, Oxford,
London 1932; C. Neumann, Rembrandt, München 1922; W. Weisbach, Rembrandt, Berlin,
Leipzig 1926. Zie voorts W.v. Bode, Die Holl. u Vläm. Malerschulen, Leipzig 1917, Max J.
Friedländer, Die Niederl. Maler des 17. Jahrhunderts, Berlin 1926; F. Lugt, Wandelingen met
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Rembrandt door Amsterdam, Amsterdam 1915 en het nooit volprezen boekje van Eugène
Fromentin, Les Maîtres d'Autrefois, Paris 1876. Zie voorts Dr. Kurt Bauch, Die Kunst des jungen
Rembrandt, Heidelberg 1933, W.R. Valentiner, Some early Rembrandts (Burl. Mag. Febr. 1936);
Ludw. Münz, Rembrandt's Altersstil, Jahrb. Weenen 1935. O. Benesch, Rembrandt, Werk und
Forschung, Wien 1935. G. Brom, Rembrandt in de Literatuur. Groningen 1937.
O o r k o n d e n : C. Hofstede de Groot, Die Urkunden über Rembr., Den Haag, 1906. Addenda
vindt men in Ned. Spect. 1906, No. 8. Het in 1906 verschenen ‘Supplement’, door M.C. Visser,
is een mystificatie, waarin slechts de nrs. 8a, 76a, 88, 112a en 251a echt zijn.
C a t a l o g u s z i j n e r s c h i l d e r i j e n : C. Hofstede de Groot, Beschr. u. Krit. Verzeichnis
VI, Esslingen, 1915. A f b e e l d i n g e n z i j n e r s c h i l d e r i j e n : W.R. Valentiner in Klassiker
der Kunst, Band 2 en 27, 1908 en 1921. Bovendien het groote prachtwerk van Bode en Hofstede
de Groot: Rembrandt, Verzeichnis seiner Werke, 8 dln., Paris, Ch. Sedelmeyer, 1897-1905, en
A. Bredius, Rembrandt, schilderijen, 630 afbeeldingen, Utrecht, W. de Haan, z.j. (1935).
R e m b r a n d t a l s e t s e r : R. Hamann, Rembrandts Radierungen, Berlin 1906. C a t a l o g i
z i j n e r e t s e n : Bartsch, Catalogue raisonné, Weenen 1797. A.M. Hind, A Catalogue of
Rembrandts etchings, 2 dln. (met afbeeldingen), London 1923.
C a t a l o g u s v a n R e m b r a n d t 's t e e k e n i n g e n : C. Hofstede de Groot, Die
Handzeichnungen Rembrandts, Haarlem 1906. A f b e e l d i n g e n v a n t e e k e n i n g e n :
Lippmann & Hofstede de Groot, Handzeichnungen von Rembrandt Harmensz. v. Rijn, 10 dln.,
1888-1910; W.R. Valentiner, Rembrandt, des Meisters Handzeichnungen. Klassiker der Kunst
Band XXXI, 1925. F. Lugt, Rembrandt, Dessins, Musée du Louvre, 1933.
S t y l c r i t i e k . In het algemeen wordt er naar onze overtuiging nog steeds allerlei abusievelijk
aan Rembrandt toegeschreven. Zie voor de polemiek hierover: A. Bredius, in Zeitschrift f. Bildende
Kunst 1921 en Kunstchronik 17 Mrt. 1922, Martin in Der Kunstwanderer 1921 (‘Rembrandträtsel’)
en de heftige critiek daarop van C. Hofstede de Groot in diens brochure: Die Holländische Kritik
der jetzigen Rembrandt-Forschung, Stuttgart-Berlin 1922. Vgl. ook Hind in diens boven geciteerde
monografie over Rembrandt 1932 en Jakob Rosenberg in Zeitschrift für Kunstgeschichte 1932,
83 vlgg. Zie voorts aant. 58. Voor de techniek van Rembrandt zie A.P.A. Laurie, The Brushwork
of Rembrandt and his School, London, 1932. Het spreekt vanzelf, dat ons overzicht slechts
uitgaat van die kunstwerken, welke heden algemeen als echt gelden.
Urkunden blz. 379, laatste regel.
Zie W. Martin in Ned. Spectator 1906 No. 8.
Het populaire gedicht van Immerzeel met den aanhef: ‘Toen Rembrandt nog op 's vaders molen
te schildren zat’, komt voor in den Ned. Muzenalmanak van 1823. Het verhaal, dat Rembrandt
te Hazerswoude in den molen ‘Rembrandt’ zou zijn geboren, berust op fantazie en wel
oorspronkelijk op Houbraken's Groote Schouburgh (1753) I 254. De bedoelde molen is in de
18e eeuw door diens eigenaar naar den beroemden molenaarszoon genoemd. De naam
‘Rembrandt’, buiten aan dien molen aangebracht, deed de legende ontstaan, als zou Rembrandt
daar zijn geboren of hebben gewerkt. De schilderij in de verzameling Widener te Philadelphia,
die bekend is als Molen van Rembrandt (Kl. 313), verbeeldt zeer stellig niet den molen van
Rembrandt's vader, aangezien noch de situatie, noch het tegen den molen aangebouwde huis
met de werkelijkheid kloppen. Het auteurschap van Rembrandt wordt bovendien betwijfeld.
Valentiner, Rembrandt auf der Lateinschule, Jahrb. Berl. XXVII, 118.
Urkunden No. 11.
Aldus zijn oudste biograaf, Orlers. Zie Urkunden No. 86.
Zie over hem Deel I, blz. 142.
Urkunden No. 18.
Urkunden No. 14.
Afb. 5. Zie ook Deel I, afb. 4. Vgl. voorts Urkunden Nos. 17 en 23.
Over het uitstapje naar den Haag zie Urkunden No. 48. Er zijn hypothesen omtrent een reis naar
Engeland en andere tochten. Maar wij twijfelen, om allerlei redenen, aan de juistheid ervan. Met
name Hofstede de Groot was een voorvechter van de opvatting, dat Rembrandt in Engeland
zou zijn geweest, dat hij zijn land zou hebben doorkruist en dat hij in Vlaanderen zou zijn geweest.
Zie Beschr. u. Krit. Verz. VI, inleiding, en Oud Holland XV, 193. Vgl. voorts de literatuur bij Hind,
Rembrandt, 1932, blz. 16 en Dr. Ursula Hoff, Rembrandt und England, Hamburgsche dissertatie
1935.
Houbraken I 269.
Urkunden Nos. 86, 91, 117 enz. Vgl. over Rembrandt's roem, reeds in zijn Leidschen tijd,
Valentiner in Burlington Magazine, Febr. 1926.
Urkunden Nos. 51 vlgg.
Urkunden No. 59.
Zie Glück, Rembrandts Selbstbildnis aus dem Jahre 1652. Jahrb. Weenen 1928, blz. 329. Er
bestaan op z'n minst 45 geschilderde zelfportretten van Rembrandt.
Urkunden No. 93.
Zie Huygens' oordeel, Urkunden No. 18, § 20.
Zie F. Lugt, aangehaald in aant. 11.
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28) Hind, Rembrandt, 1932, blz. 10, kenschetst Rembrandt aan de hand van dit zelfportret uitnemend
aldus: ‘a man of rough exterior, unrefined, with powerful brow, and countenance full of thought,
penetrative, and dogged determination.’
29) Urkunden No. 64. Het Rembrandthuis bevat een reeks etsen van Rembrandt, benevens
teekeningen (zie afb, 33) en een zeer instructieve serie fotografieën. Wie zich in de wereld van
Rembrandt wil inleven, kan dit niet doen zonder zijn met piëteit en zorg ingerichte woning te
hebben leeren kennen.
30) Valentiner, Rembrandt und seine Umgebung, blz. 35. Urkunden No. 121.
31) Urkunden No. 120.
32) Jan Veth, Rembrandt's verwarde zaken. In: Portretstudies en Silhouetten. Amst. z.j. Zie ook Jhr.
J.F. Backer in Gazette des Beaux Arts LXVI (1924), I. p. 237, II p. 219.
33) Urkunden 154. Dit was in 1654.
34) Reeds in 1641 bevond zich een schilderij van hem te Parijs. (Urk. No. 90). In 1652 werkte hij
voor den Markies Antonio Ruffo te Messina. Zie Corrado Ricci, Rembrandt in Italia, Milano 1918,
Dr. Hoogewerff in Oud Holland 1917 en vgl. Dl. I, aant. 1.
35) Bode, Holl. u. Vläm. Malerschulen, blz. 31-32. Valentiner, Rembrandt und seine Umgebung, blz.
64 vlgg. De inventarissen van hetgeen hij bezat vindt men afgedrukt in Urkunden nos. 169 en
306. De invloed op zijn werk van de door hem verzamelde buitenlandsche kunst was het sterkst
gedurende de eerste jaren van zijn Amsterdamsch verblijf en in de jaren toen zijn verzamelingen
dreigden verkocht te worden, dus tegen 1656. Zie verder aant. 73.
36) Andries Pels 1681, Urk. No. 352.
37) Urkunden No. 169. Zie voorts M.D. Henkel, ‘Neues aus Rembrandts Konkurs’, in Kunstchronik
1 Augustus 1919.
38) Urkunden Nos. 181, 186, 196, 197.
39) Urkunden No. 306.
39a) Over Rembrandt's teekeningen naar Oostersche miniaturen zie Jahrbuch Berl. XXV 143 en XXX
283.
40) Urkunden No. 233.
41) Vermoedelijk stierf zij in 1662 en was dit de reden, waarom Rembrandt het graf van Saskia
moest verkoopen, aangezien hij anders geen graf voor Hendrickje zou hebben kunnen bekostigen.
Zie Urk. No. 254.
42) Urkunden No. 301.
43) De begrafenis, gelijk die vermoedelijk heeft plaats gehad, is treffend beschreven door Frits Lugt
in zijn ‘Wandelingen met Rembrandt’, blz. 13.
44) Maîtres d'Autrefois, uitgave 1902, blz. 400.
45) Rembrandt, 1932, p. 18.
46) Vgl. over Rembrandt en het tooneel o.a. Leendertz in Oud Holland 1923-24 en Valentiner in
Zeitschr. f. Bildende Kunst 1925-26, Heft 10, S. 265.
47) Telkens komen in zekere tijdperken bepaalde typen voor. Men heeft onder hen zijn vader en
moeder, zijn zuster Lysbeth, zijn broeder Adriaen, zijn zoon Titus meenen te herkennen, maar
algeheele zekerheid omtrent deze identificaties bestaat in verscheiden gevallen niet, al houdt
men ze gemakshalve vol. Omtrent het uiterlijk van Saskia verkeeren wij geen oogenblik in
onzekerheid en naar analogie van Rembrandt's gewoonte om haar, evenals zichzelf, telkens in
zijn werk te introduceeren, mogen wij eveneens gerustelijk aannemen, dat de na Saskia's dood
meest terugkeerende vrouwelijke gestalte in Rembrandt's werk Hendrickje Stoffels is, te meer
daar de wijze waarop hij ze ons voorstelt zoo geheel en al strookt met haar uit de oorkonden
bekenden nobelen, flinken aard. Voor de identificaties der portretten van familie en kennissen
raadplege men Vaientiner's ‘Rembrandt und seine Umgebung’. Deze schrijver gaat nogal ver
in het herkennen van personen. Neumann, door Valentiner aangehaald en bestreden op blz.
62, noot, gaat o.i. niet ver genoeg. Hoewel wij niet in details kunnen treden, moet ons toch de
opmerking van het hart, dat er vooral inzake de Titus-portretten nog veel verwarring en
onzekerheid heerscht, terwijl Rembrandt's vader, indien het onderschrift op de teekening te
Oxford (afb. bij Hind, Rembrandt, 1932, Pl. II) echt is, een langen baard en een lange snor had,
en een neus precies als zijn zoon. Vgl. ook Isarlov, Rembrandt et son Entourage, in La
Renaissance 1936 II 1-50.
48) Urkunden No. 221, blz. 221.
49) Bode, Holl. u. Vläm. Malerschulen, blz. 10 en 12.
50) Niemand heeft een en ander beter uiteengezet dan Dr. F. Schmidt Degener. Zie o.a. zijn opstel
in de Gids van 1919, in het Duitsch vertaald als ‘Rembrandt und der Holl. Barock’, in Studien
der Bibliothek Warburg, B.G. Teubner, Leipzig & Berlin 1928 (Vgl. vooral blz. 43). Zie voorts Dr.
F. Schmidt Degener, Een Blik naar het Zuiden, in Haagsch Maandblad 1924.
51 Schmidt Degener, Rembrandt und der Holl. Barock, S. 43.
53) Bartsch No. 74, Hind No. 236. Zie voorts Hofstede de Groot, aangehaald in den catalogus der
Rembrandtetsen door J. de Bruyn, 1932, blz. 97-98.
54 Ook de weinige uitingen, die wij van Rembrandt hebben over zijn werk, getuigen hiervan. Geen
wonder, dat hij als een uitnemend leermeester gold. Vgl. ook aant. 127.
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55) Busken Huet, Land van Rembrand, II 2, 415.
56) Salomon Reinach, Apollo, blz. 256.
57 Vgl. Fromentin t.a.p. blz. 351. Zie ook Hind, Rembrandt, 1932: blz. 47, ‘Rembrandt was no
originator in this matter of chiaroscuro, but he is the artist who tested its value to the utmost,
and, in consequence, typifies it in general estimation.’
58) Het aantal nog bewaarde schilderijen van Rembrandt schat Bode (Holl. u. Vläm. Malerschulen
1917) op nagenoeg 700, Valentiner (Rembrandt-deelen der Klassiker der Kunst 1908 en 1921)
op ± 750 Hofstede de Groot (Beschr. u. Krit. Verzeichnis 1915) op meer dan 650. Het aantal
zijner overgebleven teekeningen wordt door Bode (t.a.p.) gesteld op meer dan 1000, door
Hofstede de Groot (t.a.p.) op ± 2000, terwijl F. Lugt (Rembrandt, Dessins, Musée du Louvre,
1933) het aantal nog bekende schat op ± 1250. In zijn teekeningen-catalogus beschrijft Hofstede
de Groot meer dan 1600 teekeningen. Men telt ongeveer 250 à 300 etsen van zijn hand. Zie
voor dit alles ook Hind, Rembrandt, 1932, blz. 9 en 141-148, en vgl. aant. 11.
59) Jan Six was, toen Rembrandt hem in 1654 schilderde, 36 jaar oud. Op de schilderij (afb. 38) lijkt
hij op zijn minst vijftig.
60) Vgl. de kostelijke bladzijden, door Busken Huet aan dit onderwerp gewijd (Land van Rembrand,
1886, II, blz. 386 vlgg.
61) Dr. A. Pit, Denken en Beelden, 1922, blz. 161.
62) De Samenzwering van Claudius Civilis (afb. 48); Fabius Maximus (Kl. 322).
62a) Zie voor de voorloopers van Rembrandt K. Bauch in O.H. 1935, Vgl. voor J. Pynas Deel I, blz.
146 en voorts hieronder, blz. 102 en aant. 131. Zie de afb. van zijn Opwekking van Lazarus
(Philadelphia) bij Wilenski, Introduction to Dutch Art, London (1929), blz. 70.
63) Zie het groote prachtwerk van Hofstede de Groot, Rembrandt-Bijbel, Amsterdam, 2 dln.,
1906-1910. Een handig boekje vol illustraties, en leerrijk, is: E.W. Bredt, Rembrandt-Bijbel, 2
dln. met 240 afbeeldingen. Met voorrede van Prof. Vogelsang, Amsterdam 1931. Zie voorts: Dr.
E. Hooykaas, Christus bij Rembrandt, Huis ter Heyde 1925.
64) L. Hourticq, Hollande. Paris. Hachette 1932, p. 94-95.
64a) Zie o.a. F. Schmidt Degener over Mennisten-portretten van Rembrandt, in Onze Kunst 1914, I,
1.
65) Het is niet ondenkbaar, dat hij voor katholieken in het binnenland werkte, evengoed als hij in
het katholieke Italië zijn werk verkocht. Vgl. v. Ryckevorssel, Rembrandt en de Traditie, 1932,
blz. 31 vlgg., waar evenwel een al te eenzijdig standpunt wordt ingenomen.
66) Vgl. aant. 34.
66a) Zie Dr. A Heppener in O.H. 1935, blz. 241 en 247. Voor verdere ontwerpen van Rembrandt voor
het stadhuis zie Dr. H. van de Waal, Zeventiende Eeuwsche uitbeeldingen van den Bataafschen
Opstand, Leidsche Dissertatie, blz. 32.
67) Zie Carl. Neumann, Aus der Werkstatt Rembrandts. Heidelberg 1918. Voorts Six in Oud Holland
1925, K. Bauch in Oud Holland 1925 en de daar geciteerde literatuur. Voorts Otto Benesch in
Wiener Jahrbuch f. Kunstgesch. 1923.
67a) Zie over de bedoeling der schilderij Dr. J.D.M. Cornelissen, Rembrandt, De Eendracht van het
Land, I en II, Nijmegen 1941 en Dr. F. Schmidt Degener in Maandblad voor Beeldende Kunsten
1941, 161-174. Ook O.H. 1941, 189.
68) Urkunden No. 278 en Bredius in O.H. 1910, blz. 200. Dr. Bredius heeft deze Juno herkend in
een doek, in 1936 in het bezit der fa. Katz te Dieren. Zie Dr. v. Ryckevorssel in O.H. 1936, 270.
69) Dit doek stelt volgens sommigen een Venus voor, volgens anderen Messalina, of de dochter
van Rachel. Vgl. W. Weisbach, Rembrandt, 1926, blz. 243-45. Volgens Niemeyer, Repertorium
1931, blz. 58, is de vrouw Hagar. Evenwel is, sinds wij deze bladzijden schreven, door E. Panofski
(O.H. 1933, blz. 193 vlgg.) overtuigend aangetoond, dat de traditioneele benaming ‘Danae’ de
juiste is.
70) Vgl. b.v. Houbraken I 256: ‘een van dezelve (leerlingen van Rembrandt) een vrouweleven tot
model noodig hebbende,’ Jan van de Cappelle bezat Rembrandt's serie Het Vrouweleven met
Kinderen. Zie Bredius in O.H. 1892, blz. 37 No. 17.
71) Rembrandt kocht in 1637 een schilderij van Rubens, die hij ± 1644 weer verkocht. Urkunden
No. 54.
72) Just Havelaar, Oud Holl. Figuurschilders, 1915, blz. 55, noot.
73) Rembrandt hield ervan, prenten en teekeningen van anderen, liefst oudere meesters, te
bestudeeren en ontleende daaraan meer dan eens motieven. Over zijn ontleeningen zie Dr. Jan
Veth in Onze Kunst 1905 blz. 79, J.L.A.A.M. van Ryckevorssel, Rembrandt en de Traditie.
Rotterdam, Brusse, 1932. Zie vooral aldaar blz. 29.
74) De Kruisafneming, voor Frederik Hendrik geschilderd en in 1634 voltooid (Kl. 164) komt in
hoofdzaak overeen met de ets van hetzelfde jaar (H. 103).
75) Zie Deel I blz. 238.
76) Prent van P. de Ballieu naar de schilderij van Rembrandt te Stockholm.
78) Een olieverf-ontwerp voor een ets is de reeds genoemde Christus vóór Pilatus in de National
Gallery te Londen. Een olieverf-ontwerp voor een schilderij is ‘De Eendracht van het Land’ in
het Museum Boymans (Deel I, afb. 24).
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79) Busken Huet zei van Rembrandt's toren der Westerkerk: ‘de Toren schijnt een natuurproduct’.
(Land van Rembrand II, 2, 414).
80) Ruisdael kwam ook als schilder onder Rembrandt's invloed. Men vergelijke zijn landschap met
waterval en aquaduct, Louvre.
81) Wij verwijzen voor het overige naar de lijst achter in de Klassiker der Kunst, hoewel deze uiteraard
eenigszins verouderd is. Van de musea heeft slechts Leningrad Rembrandts verkocht. In het
particulier bezit hebben niet onbelangrijke wijzigingen plaats gehad.
82) Zie voor het overige W.R. Valentiner, Rembrandt-Paintings in America, New York 1932.
83) Zie Vitale Bloch in Oud Holland 1933: ‘Zum frühen Rembrandt.’ Over vroege Rembrandts zie
ook O.H. 1937, 49, en voorts Bauch, Die Kunst des jungen Rembrandt, 1933, als ook Valentiner
in Burl. Mag. 1936.
83a) Vgl. over Rembrandt en de De Gheyns Dr. J.Q. van Regteren Altena, Jacques de Gheyn, blz.
102-110, en Valentiner in Burlington Magazine Febr. 1936.
84) Afgeb. en beschreven als Het Oordeel van Brutus door Stechow in Oud Holland 1929, No. 135
en door Dülberg, Rembrandt Harmensz. van Rijn und sein Werk, Berlin 1931, blz. 55. Schmidt
Degener (O.H. 1941, 106, m. afb.) betitelt de schilderij: ‘Clementie van Keizer Titus’.
85) Wij lezen 1626, maar algemeen neemt men 1627 aan.
86) De Voetoperatie is afgebeeld bij Bauch, Die Kunst des jungen Rembrandt, Heidelberg 1933.
Over de dateering der bedoelde etsen zie Hind, Rembrandt 1932 blz. 82. Hind gaat met den
datum o.i. terecht accoord.
87) Hoe Rembrandt's vader er in werkelijkheid uitzag, nl. met zeer lange snorren en een baard en
met een neus gelijk zijn zoon, blijkt uit de teekening, afgebeeld bij Hind, Rembrandts etchings,
I, Pl. II, en bij Hind, Rembrandt, 1932, Pl. II. Vgl. ook aant. 47.
88) Vgl. ook Deel I, blz. 126.
89) Vgl. Dl. I, blz. 131.
90) Vgl. Dl. I, blz. 419 en 420.
91) Over een beter exemplaar derzelfde voorstelling zie Bredius in Gazette des Beaux Arts 1924,
292.
92) Bewaard in 's Rijks Prentenkabinet te Amsterdam.
93) Urkunden No. 18, § 17.
93a) Over Rembrandt en Callot zie Gazette des Beaux Arts 1918, 50.
94) Zie over de barokke elementen in dit schilderij W. Weisbach, Rembrandt, 1926, blz. 188-189.
95) Urkunden Nos. 47, 48, 65, 66, 67, 68, 69. Verdere brieven van Rembrandt zijn die aan Graaf
Ruffo, gepubliceerd in Corrado Ricci, Rembrandt in Italia, 1918. Vgl. ook Oud Holland 1917, blz.
138 en 140, alsmede een brief van Februari 1636 aan Huygens over de passiestukken, uitgegeven
en gefacsimileerd bij Valentiner, Rembrandt paintings in America, 1931. Deze brief bevindt zich
bij Paul M. Warburg te New-York.
96) Urkunden No. 65.
97) Zie over de barokke elementen in dit schilderij W. Weisbach, Rembrandt, 1926, blz. 185.
98) Urkunden Nos. 42, 51, 52, 53, 56 enz.
99) Titiaan's invloed, en in het algemeen de studie der Venetianen, is in Rembrandt's werk zeer
merkbaar. Rafaël's Castiglione, thans in het Louvre, werd door Rembrandt nageschetst op de
veiling Van Uffelen te Amsterdam in 1639 (Urk. No. 72). De schets is thans in de Albertina te
Weenen. Leonardo's Avondmaal werd door Rembrandt om de compositie herhaaldelijk in
schetsen bestudeerd. Zie o.a. afbeeldingen in C. Neumann, Aus der Werkstatt Rembrandts,
1918, blz. 107 vlg.. Over Rembrandt als verzamelaar en kunsthandelaar zie Neumann t.a.p. blz.
131-165; Bode, Holl. u. Vläm. Malerschulen blz. 32; Valentiner, Rembrandt und seine Umgebung.
100) Wij kunnen binnen het kleine bestek van dit boek onmogelijk uitvoerig zijn over Rembrandt's
klassieke beschaving en over zijn aan de oude geschiedenis en mythologie ontleende
onderwerpen. Zie hierover Neumann, Rembrandt, Weisbach, Rembrandt, en Valentiner,
Rembrandt auf der Lateinschule, in Jahrbuch Bln. 1906.
101) Vgl. Dl. I, blz. 218.
102) Urkunden Nos. 205 en 206. Volgens Schmidt Degener zijn het 17 portretten. Een daarvan is
waarschijnlijk Rembrandt zelf, vgl. Dl. I, aant. 299. De afmetingen ontleenen wij aan het op
nauwkeurig onderzoek berustend opstel van Six in Onze Kunst 1919.
103) Vgl. Dl. I, aant. 303.
104) Les Maîtres d'Autrefois, 11e druk, 1902, blz. 325 vlgg.
105) Just Havelaar, Oud-Hollandsche Figuurschilders, 1915, 151 vlg..
66a) Zie Dr. A Heppener in O.H. 1935, blz. 241 en 247. Voor verdere ontwerpen van Rembrandt voor
het stadhuis zie Dr. H. van de Waal, Zeventiende Eeuwsche uitbeeldingen van den Bataafschen
Opstand, Leidsche Dissertatie, blz. 32.
106) Zie de literatuur in Dl. I, aant. 299.
107) In de ets van 1654 is Rembrandt weer uitbundiger in het uiterlijke van den schrik: de jongere
links springt op en vouwt de handen, en de rechts zittende wijkt met groot gebaar achteruit,
terwijl hem de hoed van het hoofd valt. Wij wijzen hierop om den lezer toch vooral er van te
doordringen, dat ons overzicht van Rembrandt's kunst zeer schematisch is en slechts is
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108a)
109)
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112)
113)
114)
114a)
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116)

117)
118)
119)
120)
121)

122)
123)
124)
125)

geschreven met de bedoeling, de allereerste kennismaking met Rembrandt's leven en kunst
eenigszins te vergemakkelijken.
Vgl. nader boven blz. 30.
Vgl. Just Havelaar, Oud-Holl. Figuurschilders, Haarlem 1915, blz. 158 en 164.
Urkunden No. 154.
Zie Prof. Six in Oud Holland 1925, Rembrandt's Claudius Civillis, blz. 5 van den overdruk.
Zie Prof. Six in O.H. 1925, 181 vlgg. Vgl. ook boven blz. 40 en aant. 67. Over het verwijderen
uit het stadhuis van dit doek zie Dl. I, blz. 22 en aldaar aant. 46. Zie ook: Derkinderen, Rembrandt
in het Raadhuis, in De Gids, 1925, en Dr. Noach in O.H. 1939, 145. Deze betoogt dat de
verwijdering van de schilderij uit het stadhuis het gevolg is van wijziging van den boog-vorm van
de galerij waar het doek geplaatst was. Zie ook Dr. H. van de Waal's dissertatie, geciteerd in
aant. 66a.
Oorspronkelijk stond hij. Rembrandt trok het tafelkleed door en schilderde het in wit over. Zie
Six t.a.p.
Over Rembrandt en Pisano zie Jahrb. Bln. II 258.
Eén zwaard is onbeheerd, gelijk er ook een zwaard zonder eigenaar op De Nachtwacht voorkomt.
Zie voor een en ander Neumann, Aus der Werkstatt Rembrandts, 1918, blz. 38.
Rembrandt wijkt hier af van Tacitus Hist. IV 13-15 en 61, waar het tafreel zich afspeelt in een
bosch zonder dat van eenig bouwsel sprake is.
Over de namen der Staalmeesters zie Six in O.H. 1896, 65. De gestippelde handteekening
‘Rembrandt f. 1662’ op het tafelkleed is de echte, die boven de schouw met het jaartal 1661 is
modern. Zie Catalogus der Amsterdamsche Rembrandt-tentoonstelling 1932 No. 36, blz. 49.
Dr. F. Schmidt Degener zegt, (catalogus der Rembrandt-tentoonstelling in het Rijksmuseum,
1932, No. 36, blz. 49), dat een lichte wrevel de welwillendheid der heeren vertroebelt, doordat
iemand uit het publiek niet voldaan is. Hij vindt den penningmeester prikkelbaar en noemt den
blik van den oprijzenden Staalmeester hooghartig.
Zie over de compositie in verband met die van andere regentenstukken Deel I, blz. 203-204.
Zie de literatuur in aant. 34, en in Dl. I, aant. 1.
Rembrandt's verschildering van den Claudius Civilis, Oud Holland 1925, blz. 5 van den overdruk.
Zie Hoogewerff in Werken v.h. Historisch Genootschap, Serie III No. 41, Amst. 1919, blz. 66-67.
Zie voor de diverse hypothesen Jac. Zwarts, Het Echtpaar van het Joodsche Bruidje van
Rembrandt, in Onze Kunst 1929 en Bredius, Rembrandt, schilderijen (Utr. W. de Haan), aant.
416, waar het ontstaan der schilderij wordt gesteld op ± 1658.
Zie Dl. I, blz. 40.
Op den Titus van 1655 (afb. 41) is de geheele benedenpartij met het mes behandeld. De Six
(1654, afb. 38) vertoont eveneens gedeelten, die behandeld zijn als de Brunswijksche schilderij.
Uitgegeven door Bredius in Oud Holland 1909, blz. 239.
Valentiner, Rembrandt, Wiedergefundene Gemälde No. 99.
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Tweede hoofdstuk (XI). - Portret- en historieschilders uit
Rembrandt's school.

AFB. 55. GOVERT FLINCK 1638. ISAAC ZEGENT JACOB. - RIJKSMUSEUM.

Geen Hollandsch schilder heeft op de kunst van zijn tijd zooveel invloed gehad
als R e m b r a n d t . Toen hij nog slechts even in de twintig was, had hij reeds
leerlingen en navolgers, gingen zijn composities in prent uit en werden zijn werken
geprezen als uitingen van een genie. In korten tijd groeide zijn roem en daarmede
zijn invloed, die weldra zelfs buiten onze landspalen uitging en daar tot in de
achttiende eeuw nawerkte.
In zijn land was Rembrandt evenwel niet, gelijk Rubens dit in Vlaanderen was
geweest, de universeele leider, zelfs niet in de portret- en de historieschildering. In
de eerste plaats immers waren hier de academisten van nature zijn tegenvoeters,
evenals die portretschilders welke de voor-

*

Hoofdstuk XI van het complete werk ‘De Hollandsche Schilderkunst in de 17e Eeuw’.
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keur gaven aan buitenlandsche hoofsche methoden als uitgangspunt voor hun
werkwijze. Noch Hanneman en diens Haagsche aanhang, noch ook Van der Helst
en diens kring van Amsterdamsche burgerlijke conterfeyters waren van Rembrandt's
portret-opvatting gediend. Eindelijk bleven Frans Hals, Vermeer van Delft, Jan van
Goyen, Willem van de Velde, Berchem - om slechts enkele namen van groote
meesters te noemen - benevens tal van anderen buiten Rembrandt's sfeer.
Maar al was hij dan niet aller leider, toch was zijn optreden van ver strekkenden
invloed op een groot deel onzer kunstontwikkeling. In de inleiding hierboven en in
het vorige hoofdstuk wezen wij er reeds op, hoe Rembrandt op het gebied der
lichtdonker-schildering en op dat der kleur en techniek de grootste stuwende kracht
was en hoe hij als vernieuwer en schepper optrad in het formuleeren der compositie
van het Bijbelsch tafreel en het verwerken der buitenlandsche vormen. Niet alleen
zijn talrijke leerlingen hebben van zijn enorme vindingrijkheid geprofiteerd, maar
ook tientallen van schilders daarbuiten hebben er hun voordeel mee gedaan. Ook
de invloed van zijn teekenmanier is groot geweest, evenals die zijner etskunst. Doch
dit alles valt buiten het kader dezer beschouwingen.
Toch moet men ook al weer niet in alles wat er ‘Rembrandtiek’ uitziet 's meesters
invloed zien. De problemen immers, waarvoor Rembrandt de oplossing vond, waren
in die dagen aan de orde en verschillende groote en kleine kunstenaars hielden er
zich, onafhankelijk van hem en van elkander, mee bezig. Zoo vindt men b.v. een
lichtdonker, veel gelijkend op dat in Rembrandt's vroege portretten, reeds bij Th. de
Keyser. Lichteffecten in Bijbelsche tafreelen schilderden op in onze oogen
Rembrandtieke wijze, reeds enkele Utrechtsche meesters toen Rembrandt nog een
knaap was. Bijbelsche tafreelen met gestalten, gekleed in een gefantazeerde
Oostersche kleedij met tulbanden en bont, sjerpen en kromzwaarden, maakten vóór
en onafhankelijk van Rembrandt reeds Bramer, Moyaert en Jan Pynas, Gerrit Bleker,
126)
Jacob de Wet, Lambert Jacobsz. en anderen .
Daarentegen ziet men, dat Rembrandt's verbluffende scheppingen op enkele
dezer meesters, die onafhankelijk van hem met hetzelfde begonnen waren, een
dusdanigen indruk maken dat men van een terugslag mag spreken. In het lichtdonker
en de techniek van Thomas de Keyser na 1632 bespeurt men opeens Rembrandt's
invloed en weldra geeft Moyaert in ettelijke schilderijen (o.a. te Amsterdam en
Brunswijk) blijk van zijn bewondering voor Rembrandt's toon en kleur.
In het algemeen kan men zeggen, dat zich rond iedere faze van Rembrandt's kunst
leerlingen en navolgers groepeeren. Duidelijk teekent zich
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allereerst de kring dergenen af, die 's meesters lichtdonker-opvattingen uit zijn
Leidsche jaren tot de hunne maken. Lievens, Dou en De Poorter noemen wij als de
meest in het oog vallenden.
Even sterk, maar van wijder strekking, blijkt de indruk te zijn geweest, dien
Rembrandt's portret- en historieschildering hebben gemaakt in de eerste jaren na
zijn vestiging te Amsterdam. Het vroege werk van Backer, Bol, Flinck en tal van
anderen bewijst het intensieve verlangen dier meesters om in dezen te worden gelijk
hun illuster voorbeeld.
Later, wanneer zich bij Rembrandt de breede, impressionistische techniek gaat
ontwikkelen, volgt een reeks van jongeren den meester in deze manier na. De kunst
van Carel en Barent Fabritius alsmede die van Arent de Gelder en het vroege werk
van Samuel van Hoogstraten noemen wij als voorbeelden van dezen invloed van
Rembrandt in den tijd, toen hij reeds niet meer de mode-schilder was.
Rembrandt was blijkbaar een uitnemend leermeester. Wij kunnen dit zien aan de
bijzonder instructieve correcties en retouches die hij aanbrengt in de schilderijen,
etsen en teekeningen zijner leerlingen; wij kunnen het nagaan aan de bijna
systematische wijze waarop hij hun bepaalde onderwerpen opgeeft. Ook vindt men
onder de uitlatingen, die ons van hem zijn overgeleverd, enkele die den leeraar
127)
verraden . Uit alles blijkt, dat hij voor die jongeren bovenal de imponeerende
persoonlijkheid was, de man van gezag, dien wij uit zijn zelfportretten kennen (afb.
33), maar niet minder de behulpzame vriend, die zich terdege in het werk zijner
discipelen verdiepte en hen door geniale correcties voorbeeld na voorbeeld gaf.
L e e r l i n g e n , d i e h e m h i e l p e n bij zijn werk, schijnt Rembrandt niet te
hebben gehad. Niets is daaromtrent overgeleverd, noch in verhalen, noch in acten.
128)
Ook is in geen enkel van zijn werken eenig spoor van helpershand te bespeuren .
Zelfs De Nachtwacht (afb. 26a) schijnt hij geheel alleen te hebben geschilderd. Aan
andere groote doeken, gelijk de Claudius Civilis (afb. 48), De Staalmeesters (afb.
49a), De Zegen van Jacob (afb. 43), kan men zeer duidelijk zien, dat zij zonder
eenigerlei hulp zijn ontstaan. Hetzelfde geldt voor de portretten. Terwijl Van der
Helst en Ferdinand Bol zich heten helpen bij het bijwerk (stoffen, handen,
achtergronden) op de wijze waarop Van Dyck en Rubens dit hadden gedaan,
verzorgde Rembrandt alles zelf. Wel heeft hij soms l e e r l i n g e n w e r k
g e r e t o u c h e e r d en het aldus voor den verkoop geschikt gemaakt. Het beste
voorbeeld hiervan is Het Offer van Abraham, in de Alte Pinakothek te München,
waarop de meester met het penseel eerlijk opbiechtte, dat het niet zijn eigen werk
129)
was. Zeer duidelijk leest men er: ‘Rembrandt verandert en overgeschildert 1636’ .
Dat hij leerlingenwerk verkocht, weten wij uit een notitie die hij
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130)

achterop een teekening maakte . Dit was in dien tijd niets ongewoons: het werk
van den leerling behoorde den meester en zoo verkocht bijvoorbeeld Hals het werk
van Adriaen Brouwer, toen deze bij hem in de leer en in den kost was.
Hoe heeft R e m b r a n d t 's i n v l o e d gewerkt o p z i j n l e e r l i n g e n ? Wij
wezen er reeds op, dat in elk der achtereenvolgende fazen zijner ontwikkeling een
groep ontstaat. Deze blijft eenigen tijd onder zijn invloed, maar maakt zich dan van
hem los. De eene leerling doet dit meer, de ander minder, de een eer, de ander
later. De zelfstandigen worden scheppers van iets geheel nieuws (Dou, Carel
Fabritius, Nicolaes Maes), de minder standvastigen (Backer, Flinck, Samuel van
Hoogstraten) verwerpen, na eerst den meester van nabij te hebben gevolgd, zijn
methode om zich aan den internationalen vorm vast te klampen, die hier na 1650
meer en meer mode wordt. Er is slechts één leerling, die hem getrouw blijft tot den
dood: Aert de Gelder.
Van de Leidsche leerlingen is Rembrandt's kameraad Lievens eerst geheel in
zijn ban om daarna een even sterk aanhanger van Van Dyck te worden. Dou
daarentegen kiest, na in den beginne sterk door zijn leermeester te zijn beïnvloed,
alras een geheel eigen koers en wordt genreschilder. Van de Amsterdamsche
leerlingen wenden - om slechts enkele voorbeelden te noemen - Backer, Flinck en
Bol, die hem in het eerst navolgden, zich op den duur in hun portretten van hem af
en verkiezen de richting van Van der Helst. Daarentegen hebben Carel Fabritius
en Maes, het essentieele van 's meesters bedoelingen begrijpend, hun zeer
persoonlijke kunst uit de zijne ontwikkeld zonder hun voorbeeld van nabij te volgen.
Aldus konden zij weldra onze kunst met groote, oorspronkelijke schoonheid verrijken.
Wij kunnen dus de leerlingen van Rembrandt verdeden in navolgers en zelfstandig
zoekenden. Onder de eerstgenoemden zijn er van meer dan gewone beteekenis:
zeer begaafd en serieus, uitermate actief en tot op den huidigen dag beroemd. Toch
mogen wij dezen niet tot onze allergrootste meesters rekenen, aangezien fantazie,
élan en oorspronkelijkheid hun ontbreken. Immers zoowel Govert Flinck als Ferdinand
Bol, hoe genotrijk ook menig hunner kunstwerken zij en hoe weergaasch knap zij
mogen wezen als portrettisten, doen niet anders dan doorgaan op Rembrandt's
motieven en daarna op die der nieuwe mode. Als portretschilders staan zij achter
bij Hals en Rembrandt, als historieschilders pretendeeren zij in Holland Rubens' rol
te vervullen terwijl hun kunst in waarheid verre bij die van den grooten Vlaming ten
achter staat en al evenmin een vergelijking met Titiaan of Tintoretto kan verdragen.
Zij maakten groote wandbedekkingen, schilderachtig uitgevoerd en monumentaal
130a)
bedoeld, maar noch als schilderij, noch als monumentale kunst geslaagd .
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Het is voor die meesters en huns gelijken teekenend, dat zij weliswaar mede getuigen
van de bijzondere beteekenis onzer picturale cultuur, maar dat geen hunner eenigen
leerling heeft gehad, die tot den roem onzer groote kunst heeft bijgedragen. Onder
de zelfstandige Rembrandt-discipelen daarentegen zijn er verscheidene, die schilders
van bijzondere beteekenis hebben gevormd. Waren niet Frans van Mieris en Gabriël
Metsu leerlingen van Dou en kwam niet de Delftsche Vermeer voort uit Carel
Fabritius' werkplaats?
Het kader van dit boek laat niet toe, in den tekst alle schilders te behandelen of
zelfs op te sommen, die bij Rembrandt in de leer zijn geweest, hem hebben
nagevolgd of op eenigerlei wijze door hem zijn beïnvloed. Wij beperken ons derhalve
tot zijn beste leerlingen en navolgers. Een schema van Rembrandt's invloed vindt
131)
de op verdere studie beluste lezer in een afzonderlijke aanteekening .
In Leiden werkte Rembrandt tezamen met zijn één jaar jongeren stadgenoot J a n
132)
L i e v e n s (Leiden 1607-Amsterdam 1674) . Deze was de zoon van een uit Gent
afkomstigen borduurwerker. Hij was, vermoedelijk van 1619 tot 1621, bij denzelfden
Lastman geweest, bij wien Rembrandt eenige jaren later had geleerd. Gezamenlijk
zien wij beiden te Leiden werken tot 1631, toen Rembrandt naar Amsterdam
verhuisde. Lievens vertrok in 1632 naar Engeland. Beide jongelui hebben in Leiden
koppen en enkelfiguur geschilderd als portret- en licht-donker-studies, benevens
dramatisch sterk bewogen composities. In de eerste ging de inspiratie van Rembrandt
uit: grijsaards van Lievens gelijk die in het Mauritshuis (Deel I, afb. 50) getuigen,
evenals andere figuurstudies (Deel I, afb. 255), van den sterken invloed van
Rembrandt. Bij Lievens is de structuur dezer koppen vrij slap, het gele licht ietwat
vaal, het haar wat vlasachtig. Het karakter is niet uitgedrukt en de modellen schijnen
soms ietwat slaperig, zooals ze in de werkelijkheid vaak zijn. Soms is er een
zoetelijke trek in, gelijk in het door Rembrandt geretoucheerde jongenskopje in het
Rijksmuseum. In dit stukje ziet men duidelijk het technisch verschil tusschen de
twee kameraden: Lievens week in den toets, Rembrandt krachtig; Lievens
sentimenteel, Rembrandt raak, en sterk onderstrepend waar het op aan komt.
Lievens is in deze jaren als dramaticus zeer opmerkelijk. Hoewel in de compositie
soms plomp (vgl. de levensgroote koppen in zijn Gevangenneming van Simson,
Rijksmuseum), is hij even fel en hartstochtelijk als Rembrandt en, gelijk deze, vaak
pathetisch. Meer dan Rembrandt meegesleept door de compositie en actie in het
werk der Utrechtsche Caravaggisten, met name Honthorst, zoekt Lievens eer dan
zijn confrater zijn doel te bereiken in het grootfiguur. Hij is in zijn theatraliteit
monumentaler en
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verraadt daardoor zijn Vlaamsche afkomst. Dit getuigt b.v. zijn smakeloos realistische
maar bijzonder knappe ets met Suzanna en de Ouderlingen als ook zijn ets der
Opwekking van Lazarus. Het intieme ontbreekt hem in dezen tijd, terwijl het bij
Rembrandt reeds aan het opkomen is (Deel I, afb. 254). Het verschil tusschen de
kunst van beide meesters heeft reeds Constantijn Huygens treffend
133)
gekarakteriseerd . ‘Rembrandt - aldus Huygens - staat in smaak en levendigheid
van gevoel boven Lievens, en deze boven hem in grootschheid van vinding en een
zekere brutaliteit in onderwerpen en vormen.’
Men krijgt den indruk - Schneider heeft hierop gewezen - dat Lievens als
dramaticus meer dan eens Rembrandt heeft beïnvloed, gelijk deze het Lievens deed
in zijn licht-studies.
In het algemeen liep de ontwikkeling van Lievens in Leiden parallel aan die van
Rembrandt en niets deed in 1631 vermoeden, dat in den een een zooveel grooter
kunstenaar stak dan in den ander. Ook als portretschilder schijnt Lievens in Leiden
reeds tot ontwikkeling te zijn gekomen. Evenwel, hij was geen sterke persoonlijkheid:
hij hield niet voet bij stuk. Want hij was een zeer voor indrukken vatbare enthousiast,
die nu eens van dit, dan weer van dat in verrukking was en die daardoor allerlei
onderwerpen en manieren heeft aangepakt zonder ooit van een vast plan uit te
gaan. De grootsche eenheid, door zijn makker Rembrandt ondanks veel grooter
veelzijdigheid bewaard, vermocht de weifelende Lievens, hoe begaafd hij ook was,
niet in zijn oeuvre te brengen. Opgroeiend in jaren, waarin de Hollandsche kunst
eigen vorm moest zoeken en tegelijkertijd met buitenlandsche formules had af te
rekenen, miste hij de standvastigheid van oordeel en den goeden smaak om den
weg te vinden. Wanneer men zijn werken overziet, krijgt men een beeld van
esthetische verbrokkeling, die bij de gaafheid van Rembrandt's kunstenaarsgroei
sterk afvalt. Lievens heeft weliswaar veel respectabels tot stand gebracht, maar
meesterwerken van blijvende beteekenis schiep hij, vergeleken bij Rembrandt,
slechts betrekkelijk weinige. Deze liggen op zeer verschillend terrein: portret,
Bijbelsche geschiedenis en landschap.
Behalve tal van schilderijen hebben wij van hem reeksen van bijzonder fraaie
landschapteekeningen. Eindelijk maakte deze begaafde veelzijdige de mooiste en
meest gave houtsnede die de Hollandsche kunst der zeventiende eeuw kent: het
134)
portret van den zoogenaamden Venetiaanschen Nobile .
Doch wij zijn Lievens' ontwikkeling reeds vooruitgeloopen, want dit werk is in
Antwerpen ontstaan, waarheen hij in 1635 vertrok na een kort verblijf in Engeland,
waaromtrent wij slecht zijn ingelicht. Hij bleef in Antwerpen tot 1643. Daar geraakte
hij al spoedig onder den indruk van Antonie van
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AFB. 56. JAN LIEVENS. HET OFFER VAN ABRAHAM. - BRUNSWIJK.
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AFB. 57. JAN LIEVENS.
LANDSCHAP. - MUSEUM BOYMANS.

Dyck's portretten, gelijk o.a. blijkt uit het in Deel I (afb. 49) afgebeeld zelfportret, dat
elegant en levendig is, gloedrijk in de kleur en internationaal in den vorm. In het
lichtend landschap op den achtergrond herkent men den invloed van Rubens en
Brouwer en ook dien van Van Dyck's prachtige landschap-verschieten, gelijk dat
op het portret van Quinten Simons in het Mauritshuis.
Op den duur werd Lievens' stijl nog iets smijdiger en ging zijn kleur een
Italiaanschen inslag vertoonen. Een bijzonder gelukkig samenspel van dit zuidelijk
koloriet met Vlaamsche barokke vormen en Rembrandtieken ernst vertoont Lievens'
meesterwerk, Het Offer van Abraham, in het Museum te Brunswijk (afb. 56). Het is
een der meest indrukwekkende schilderijen uit Rembrandts' school en het is onder
de vele interpretaties, die Rembrandt's leerlingen van het ontroerend offerverhaal
135)
hebben gegeven, de meest menschelijke . Het doek is zeer mooi van kleur: het
geelachtig warmroode kleed van den patriarch doet voortreffelijk bij het zilvergrijs,
zachtgeel en grijsbruin der omgeving. Het geheel is in een stil, half zonnig licht
gehouden.
136)
Naast genre-stukken , onder den invloed van Brouwer en Craesbeeck ontstaan,
maakte Lievens ook verscheidene zeer bijzondere landschappen (afb. 57), waarvan
de meeste tot voor korten tijd als Brouwer gingen, totdat Dr. Schneider het
auteurschap van Lievens aantoonde. In deze impressionistisch opgevatte
landschappen is Lievens bovenal schilder van stemmingen. De toon is zeer
137)
gedistingeerd . Ook teekende hij in Ant-
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werpen en later in Holland tallooze landschappen naar de natuur, die vlot, krachtig
en zeer schilderachtig zijn.
In Antwerpen heeft Lievens, volgens toenmalig gebruik daar ter stede, nogal eens
met anderen saamgewerkt, o.a. met Jan Davidsz. de Heem, Daniël Seghers en J.
van den Hecke. Lievens' Antwerpsche historiestukken zijn vervelend en gaan vrijwel
nooit uit boven het middelmatige Vlaamsche werk van dien tijd.
In 1644 keerde Lievens naar Holland terug en vestigde zich te Amsterdam. Daar
schilderde hij historiën en allegorieën op internationale wijze. Hij werkte er o.a. in
138)
1656 en 1661 voor het stadhuis . Ook voor het Huis ten Bosch (1650) en het
Rijnlandshuis te Leiden (1670) heeft hij historisch en allegorisch werk geleverd, dat
aldaar nog bewaard is. Bovenal echter was hij als portretschilder werkzaam. Zijn
beeltenissen waren zeer gezocht en werden door verscheiden dichters bezongen.
In den regel zijn ze goed geschilderd en boven het middelmatige, maar in geen
enkel opzicht herkent men er het werk in van iemand, die zijn loopbaan zóó
veelbelovend was begonnen. Verscheiden portretten van zijn hand zijn in prent
uitgegaan, o.a. die van Maerten Harpertsz. Tromp, Michiel de Ruyter en den
bekenden joodschen dokter Ephraïm Bonus.
Lievens was een uitnemend etser en graveur en heeft verscheidene van zijn
portretten zelf in plaat gebracht. Zeer bekend zijn die van Vondel en Daniël Heinsius.
In denzelfden tijd, waarin Rembrandt en Lievens als kameraden samenwerkten,
had Rembrandt reeds eenige leerlingen, o.m. G e r r i t D o u (1613-1675), die van
1628 tot 1631 bij hem in de leer was, I s a a c d e J o u d e r v i l l e (geb. 1613, overl.
tusschen 1645 en '48), dien hij les gaf blijkens door Bredius in het Leidsche
139)
gemeente-archief gevonden kwitanties , en vermoedelijk J a c q u e s d e s
140)
Rousseaux .
Van deze drie is G e r r i t D o u verreweg de belangrijkste. Hij ‘bracht het 't verst’
in zooverre als hij een nieuwen tak van schilderkunst schiep en aldus het hoofd
werd van een richting, die tot in het begin der 19e eeuw als ‘de Leidsche school van
fijnschilders’ zou worden voortgezet en die een wereld-reputatie genoot wegens de
miniatuur-achtige detailleerkunst harer beoefenaars. Over Dou en diens school
zullen wij in het veertiende hoofdstuk uitvoerig spreken.
Ook buiten Rembrandt's woonplaats drong reeds in deze jaren diens invloed door.
Daar was b.v. de in Haarlem werkende W i l l e m d e P o o r t e r

W. Martin, De Hollandsche schilderkunst in de zeventiende eeuw: Rembrandt en zijn tijd

110

AFB. 58. W. DE POORTER.
SALOMO'S AFGODENDIENST. - RIJKSMUSEUM.
141)

(1608 tot na 1648) , die in tal van schilderijen Rembrandt's Leidschen stijl van
omtrent 1631 zooveel mogelijk trachtte nabij te komen (afb. 58). Hij maakte zelfs
naar diens Simeon in den Tempel (afb. 8) een goede copie, thans in het museum
te Dresden. Het gelukt De Poorter meer dan eens, in een aantrekkelijk lichtdonker
velerlei sterk reflecteerend vaatwerk en wapens, alsook bonte vaandels en sculptuur
af te beelden ter stoffeering zijner Bijbelsche of mythologische tafreelen, allegorische
stillevens ofsymbolische voorstellingen. Het beste werk van dezen correcten, van
Rembrandt afhankelijken kunstenaar is beschaafd van kleur, maar tam en weinig
levendig.
142)
De Amsterdammer S a l o m o n K o n i n c k (1609-1659) heeft, hoewel geen
leerling van Rembrandt doch van Moyaert, niet veel anders nagestreefd dan het
bereiken der licht- en kleur-effecten, die Rembrandt's werk van 1631 tot 1640
kenmerken. Hij gebruikt typen en kleederdrachten gelijk Rembrandt's Simeon en
diens voor Frederik Hendrik van 1633 tot 1639 geschilderde serie van passiestukken
die vertoonen. Een blik op Koninck's Aanbidding der Koningen, die in het Mauritshuis
in de buurt van Rembrandt's Simeon hangt, is voldoende om deze afhankelijkheid
te zien en tevens te ervaren, dat Koninck zwak is in het uitdrukken van karakter,
zwaar in de schaduwen en barok in de vormen. Hoe àl te zwaaierige zwier zijn werk
kwaad kan doen, blijkt uit verscheidene zijner doeken in binnen- en buitenlandsche
verzamelingen.
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Nochtans is Koninck

AFB. 59. SALOMON KONINCK 1654.
DE GOUDWEGER. - MUSEUM BOYMANS.

vooral in zijn vroege werk meer dan eens gelukkig in het doen harmonieeren der
kleuren. Zoo bijvoorbeeld in zijn bekenden Lezenden Kluizenaar, in het museum te
Dresden. Op den duur werden zijn schilderijen wat àl te sierlijk en te gepolijst,
vermoedelijk onder den invloed van het succes van Gerrit Dou en diens school.
Men kan dit ten onzent het best zien aan den ouden Goudweger, van 1654, in het
MuseumBoymans (afb. 59): een keurig verzorgde grijsaard, in het licht gezet op de
manier van een vroegen Rembrandt, maar glad gepenseeld in den trant der Leidsche
fijnschilders.
Reeds kort na zijn vestiging te Amsterdam was Rembrandt daar de gevierde
portretschilder geworden, die zijn roem nog had bevestigd door zijn Anatomie van
Dr. Tulp (Dl. I, afb. 104). Geen wonder, dat hij tal van jongeren tot zich trok, die zijn
geheel nieuwe opvatting en schilderwijze wilden leeren. Het waren bijna allen
portrettisten, waarvan de meesten mede op het gebied der historie- (vooral
Bijbel-)schildering voorlichting zochten, omdat zij zich meer aangetrokken gevoelden
tot Rembrandt's zuiver realisme en lichtschildering dan tot het Haarlemsch of
Utrechtsch italianiseerend of flamingant academisme. Zoo zien wij reeds in 1632
of'33 Jacob Adriaensz. Backer in Rembrandt's atelier komen en van omstreeks 1633
tot '35 een reeks van minstens zes jongelui: Govert Flinck, Ferdinand Bol, Johannes
Victors, Abraham van den Hecke, Gerrit Horst, Jacob van Dorsten en Reinier van
131)
Gherwen .
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Hoe was de aard van deze eerste Amsterdamsche leerlingen? Zij kwamen af op
Rembrandt's verbluffende nieuwe opvattingen, op zijn mysterieuze techniek en zijn
bijzondere manier van les geven: iedere leerling apart in een eigen vertrek, opdat
de zelfstandigheid zich ten volle zou kunnen ontwikkelen. Waren zij vrijbuiters gelijk
hun leermeester? Waren zij onstuimige vereerders, op den duur bestemd om in den
stoet onzer roemruchte schilders onmiddellijk achter Rembrandt te volgen gelijk de
Rijksgrooten na den Vorst? Niets was minder het geval. Die leerlingen van tusschen
'32 en '40 waren jong en ondernemend, verlangend naar het nieuwe en een tijdlang
erdoor verblind. Zij waren talentvol, voor een deel zelfs bijzonder begaafd, en meer
dan één hunner kunstwerken verschaft ons genot. Maar niets van hetgeen zij
schiepen is verbazingwekkend. De waarlijk geniale uitingen onzer kunst komen in
dien tijd, behalve uit Rembrandt's geest, voort uit kunstenaars, die buiten zijn
werkplaats waren gevormd.
De eerste, die bij Rembrandt te Amsterdam in de leer kwam, was J a c o b
143)
A d r i a e n s z . B a c k e r (Harlingen 1608-Amst. 1651) , een leerling van Lambert
144)
Jacobsz. te Leeuwarden . Backer toont zich reeds in 1634 in de aantrekkelijke
groep van Regentessen van het Amsterdamsch Burgerweeshuis (Dl. I, afb. 105)
een schilder op de volle hoogte van zijn prestatievermogen. Hij blijkt evenwel geheel
in den ban van Rembrandt geraakt. Slechts in den luchtigen toets en de ietwat
teedere behandeling is hij zichzelf, maar het licht en de compositie verraden sterk
den invloed van zijn leermeester. Zijn palet is iets blonder, vooral in de grijzen en
in de vleeschkleur. Backer is noch krachtig, noch geheimzinnig. Eer is hij zacht en
daardoor aantrekkelijk. Een teedere behandeling van het onderwerp en een dunne
toets zijn karakteristiek voor zijn vroege werk, waarvan het meest bekende is de
Jongen in het Grijs, van. 1634 (afb. 60), dien het Mauritshuis bezit. Dit is een zeer
bijzonder portret van eenvoudige waarachtigheid, sobere schildering en delicate
belichting. Innemend en vriendelijk is de beeltenis van den Remonstrantschen
prediker Johannes Uyttenbogaert, van 1635 (afb. 61).
Geen dezer beeltenissen is diep doorschilderd. Vergeleken bij het werk van
Rembrandt uit deze jaren, schijnen zij aan den oppervlakkigen kant. Dit vindt zijn
oorzaak in het gemak waarmee Backer werkte. Men kan dit vooral zien aan zijn
doeken na 1635. Trouwens, reeds Sandrart spreekt hiervan. Doordien het schilderen
hem zoo vlot afging, was Backer wat al te vroeg toegankelijk voor de dunne techniek
en de zwierig rondende omtrekken der Vlaamsche portretkunst. Omstreeks 1640,
in de bijzonder warm geschilderde beeltenissen van den zilversmid Johannes Lutma
en diens
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AFB. 60. JACOB BACKER 1634. DE JONGEN IN HET GRIJS. - MAURITSHUIS.
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AFB. 61. JACOB BACKER 1635. DE PREDIKANT JOHANNES UYTTENBOGAERT. REMONSTRANTSCHE KERK, AMSTERDAM.
145)

vrouw , zien wij Backer dien kant uit zwenken en in zijn schuttersstuk van 1642
(Deel I, afb. 126) ontwaart men dit eveneens. Invloed van Rembrandt verraadt dit
146)
werk nauwelijks meer. Allengs wordt Backer's kunst dan zwierig en gekruld . In
zijn portretgroep van ± 1650, (Dl. I, afb. 109) geeft hij als het ware den
Amsterdamschen regentenschilders het sein tot het botvieren van joyeuze roezigheid.
Backer's portretten na 1640 vermogen ons slechts zelden te boeien. Evenmin
behoort hetgeen hij maakt op het gebied der mythologieen historieschildering tot
onze groote kunst. Zijn teekeningen daarentegen, vooral die naar naakt model, zijn
bijzonder knap. Hier staat hij met Flinck op één lijn. Backer, die hoog in aanzien
stond, had ondanks zijn korte leven vele leerlingen, van wie de portretschilders
Adriaen Backer en Jan de Baen de meest bekende zijn.
G o v e r t F l i n c k en F e r d i n a n d B o l , die eveneens in deze jaren bij Rembrandt
in de leer kwamen, worden doorgaans in één adem genoemd en terecht. Beiden
zegden op den duur den vormen van hun leermeester vaarwel. Beiden offerden
aan het internationale, maar zij hielden, in tegenstelling tot Backer, veel langer vast
aan kleur en lichtdonker uit hun leertijd bij Rembrandt. Zij zijn Rembrandt's trouwste
volgelingen uit deze periode. Beiden maken, wanneer Backer reeds niet meer bij
Rembrandt is, in 's meesters werkplaats de jaren mee, waarin deze een Hollandsche
oplossing zoekt
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voor de groote problemen

AFB. 62. GOVERT FLINCK 1637.
MANASSE BEN ISRAËL. - PARTICULIER BEZIT.

van het historieschilderen en door zijn leerlingen dezelfde onderwerpen laat
schilderen: Abraham's Offer, Jacob's Zegen, Jacob's Droom enz. Hetgeen die
jongeren toen hebben geleerd, is vooral aan Flinck en Bol ten goede gekomen en
hieruit is een nieuwe Hollandsche, algeheel van het Haarlemsch en Utrechtsch
academisme afwijkende, decoratieve stijl ontstaan, die vooral in de beschildering
147)
van het Amsterdamsch Stadhuis tot uiting is gekomen .
148)

G o v e r t F l i n c k (1615-1660) was geboortig uit Kleef. Zijn vader verzette zich
heftig tegen den schilderlust van den jongen, doch liet zich door den
predikant-schilder Lambert Jacobsz., die hem bezocht, overhalen Govert als leerling
mee te geven. Aldus trok Flinck op 14- of 15-jarigen leeftijd naar Leeuwarden, waar
hij bij zijn leermeester reeds Backer aantrof, dien hij weldra naar Rembrandt's
werkplaats volgde. Hier schilderde hij portret en historie en alras maakte hij werk,
dat op het eerste gezicht veel op dat van Rembrandt gelijkt, al mist het diens kracht
(afb. 62). Men staat versteld van Flinck's technisch aanpassingsvermogen, dat hem
evenwel niet belet, persoonlijk te zijn. Immers onder die vroege portretten en
studiekoppen, in techniek, licht, kleur en compositie geheel op de leest van den
leermeester geschoeid, zijn er die ons door hun gevoeligheid treffen. Flinck was
niet iemand, die lang aan zijn voorbeeld kon blijven vasthouden. Hij was te begaafd
om, gelijk later Aert de Gelder, een knap pasticheur te worden. Evenmin echter
neigde hij naar de dunne techniek en de gekrulde omtrekken,
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die b.v. Backer aanhing. Zijn verlangens gingen vooreerst meer uit naar behoud
der degelijk doorschilderende methode, maar dan kleuriger en niet tegen donkere
achtergronden. Zoo is dan reeds zijn bekende Zegen van Jacob door Isaac (Genesis
XXVII) van 1638 (afb. 55), een vrij kleurig geheel. Schoon technisch nog zeer dicht
bij Rembrandt staande, verschilt deze compositie, die tot de meest populaire doeken
van ons Rijksmuseum behoort, toch reeds zóóveel van diens werk, dat geen
sterveling haar ooit voor een Rembrandt zal houden. De koppen en handen zijn wat
slap en op geen stukken na zoo menschelijk als bij Rembrandt het geval is en ook
mist men de Bijbelsche atmosfeer. Maar toch is het effect aangenaam, doordien al
wat naar het theatrale zweemt is vermeden en het geheele doek blijk geeft van den
exquisieten smaak waarmede de Rembrandtieke middelen zijn gehanteerd. Er zijn
weinig leerlingen, die het geleerde zoo bescheiden en beschaafd hebben verwerkt.
Een bijzondere aantrekkelijkheid vormt de kleur. Hierin is Flinck persoonlijk, want
aan de bruinen, okers en grijzen van 's meesters palet voegt hij een voornaam licht
wijnrood toe (in Isaac's mantel) en een warm sapgroen (in Jacob's wambuis). Deze
kleuren, wellicht aan het Vlaamsch palet ontleend maar in een mooien echt
Hollandschen toon gehouden, treden hier voor het eerst in Rembrandt's school op.
Flinck is hier kleuriger dan Rembrandt ooit kon wezen.
Ook in Flinck's schutterstukken van 1642, '43 en '48 (Dl. I, afbb. 127, 128 en 129),
die wij in ons vierde hoofdstuk bespraken, ziet men naast resten van den toen reeds
sterk verminderden invloed van Rembrandt (die hier wijkt voor dien van Van der
Helst en Van Dyck) meer kleur, al is deze nog niet zoo sterk als in zijn groote doeken
in het stadhuis (thans Paleis) op den Dam, van 1656 en 1657.
Als portretschilder werd Flinck reeds vroeg naast Rembrandt en Bol - bij wie zich
weldra Van der Helst aansloot - gevierd als een der beste van Amsterdam. Dit
bewijzen niet slechts de opdrachten voor schutterstukken, maar ook zijn talrijke
portretten van op den voorgrond tredende personen. Toch meende hij op den duur
het schilderen van historiën boven het conterfeyten te moeten verkiezen en verwees
149)
hij degenen, die zich wilden laten uitschilderen, naar Van der Helst . Hij kon zich
dit veroorloven doordien een rijk huwelijk en ruime verdiensten hem financieel
onafhankelijk hadden gemaakt.
Maatschappelijke aspiraties, doorgaans aan onze beste schilders vreemd,
150)
speelden in Flinck's leven een rol van beteekenis. Wanneer men bij Houbraken
de beschrijving van zijn atelier leest en het verhaal van zijn levenswijze, dan leert
men het milieu kennen van iemand, die allengs de allures van een Rubens - een
Hollandschen Rubens wel te verstaan - had aangenomen. Hij had, zegt Houbraken,
‘een groote schilderzaal met hooge
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ligten gebouwd, op welker bovenlijst de Borstbeelden der Keizeren geplaatst stonden,
verder vele fraaije afgietsels naar de geagtste marmere Antiquen, en tusschen beide
met velerhande vremde gewaden, kleederen, harnassen, schiet- en steekgeweer
behangen; als ook oude kostelyke fluweele, en andere met goud geborduurde
behangsels die gekomen waren uit het oude Hof van den Hertog van Kleef’.
Houbraken's verhaal berust op gegevens van Flinck's zoon, een zeer gezien
Rotterdamsch advocaat en kunstliefhebber, wiens collectie Rembrandt-teekeningen,
door Govert Flinck verzameld, na zijn dood (1723) aan den Hertog van Devonshire
151)
is verkocht en nog heden het onschatbaar bezit van diens nakomelingen vormt .
Houbraken vertelt dan verder, hoe hoog Flinck in aanzien stond bij den Keurvorst
van Brandenburg, bij Johan Maurits van Nassau, bij de Amsterdamsche
152)
burgemeesters en andere voorname heeren . Bij burgemeester Cornelis de Graef
vooral kwam hij 's avonds nogal eens ‘ongenood’ oploopen. De ‘bijeenkomstplaats
der schilders’ bezocht hij slechts zelden, hoewel hij wel van een pretje hield. Hij was
‘niet wars van gezelschap: maar ontfing degenen, die hem kwamen bezoeken,
minnelyk, voornamentlyk luiden van verstand en kennisse, die hy gaarne (schoon
hy ongelettert was) hoorde redenvoeren. Wanneer hy des Sondags zyn kerkpligt
waargenomen had, besteede hy het overige van dien dag, om konstenaren of
konstlievenden te bezoeken, en wel voornamentlyk de Heeren Ontfanger
Uittenbogaart, en de Schepenen Pieter en Johan Six, die naderhand vele treffelyke
Italiaansche Schilderyen en ook uitnemende papierkonst bezaten, gelyk hy zelfs
ook een goed getal van Schilderyen, Teekeningen en Printen van berugte
Italiaansche en andere Meesters opgegadert had’.
Flinck was dus onder de schilders een heer in goeden doen, charmant, genoeglijk
en van goede manieren, een collectionneur, kortom een in de kunstminnende kringen
zijner stadgenooten gaarne geziene gast. Welk een verschil met zijn leermeester!
Flinck's verlangens naar historieschilderen deden hem blijkbaar de nadeelen van
de bij Rembrandt omstreeks 1634 geleerde weinig soepele techniek en van het in
bruin en geel schilderen inzien. Bovendien veranderden de tijden en was Flinck er
de man niet naar om op ouderwetsche wijs te blijven doorgaan. Dus zwaaide hij
153)
kort na 1640 om naar een nieuwe manier. Hij heeft - vertelt Houbraken Rembrandt's wijze van schilderen ‘naderhand met veele moeite en arbeid weer
afgewent; naardien de Waereld voor 't overlyden van Rembrandt, de oogen al
geopent wierden, op 't invoeren der Italiaansche penceelkonst, door ware
konstkenners, wanneer het helder schilderen weer op de baan kwam’.
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AFB. 63. GOVERT FLINCK 1654. AMALIA VAN SOLMS BETREURT DEN DOOD VAN
FREDERIK HENDRIK. - RIJKSMUSEUM.

Wij hebben bij deze bijzonderheden ietwat lang stilgestaan, omdat zij de
algemeene situatie zoo uitnemend teekenen. Govert Flinck is het type van hetgeen
men zou kunnen noemen een hofschilder der rijke Amsterdamsche kooplieden.
Weliswaar is hij de minst serviele onder hen, maar zijn portretten na 1640 vertoonen
toch meer dan eens een toegevendheid jegens de verlangens van den besteller,
die men bij onafhankelijken gelijk Hals of Rembrandt tevergeefs zal zoeken. Men
denke eens aan Hals' Jonker Schade van Westrum of aan Rembrandt's Jan Six.
Dat men Flinck ook voor echte hoofsche kunst geschikt achtte, verwondert ons
geenszins. Karakteristiek is in dit opzicht het hierbij afgebeelde pathetische doek
van 1654 (afb. 63), waar Amalia van Solms treurt over den dood van Frederik
Hendrik.
De tijd, waarin de verwachtingen, die Flinck van het historieschilderen koesterde,
in vervulling zouden gaan, brak aan toen burgemeesteren begonnen met het
154)
bestellen van de beschilderingen voor de vertrekken van het Stadhuis . Het
leeuwendeel daarvan viel aan Flinck te beurt. Nooit is hier te lande in de 17e eeuw
aan een enkel schilder een zóó om-
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vangrijke reeks van opdrachten verleend. Helaas heeft Flinck ze niet mogen
voltooien. Wij zouden anders een heel wat draaglijker binnen-decoratie van
Amsterdam's stadhuis hebben gekregen.
In 1656 en 1657 schilderde hij voor de kamer van burgemeesteren een tafreel
met Curius Dentatus, die de geschenken der Samnieten van de hand wijst, en voor
de Raadkamer Salomo, die God om wijsheid bidt. Beide schilderijen bevinden zich
nog ter plaatse. 's Meesters ideaal was blijkbaar Veronese's dramatiek en Rubens'
kleur. Maar men proeft in dit werk desondanks den Rembrandt-leerling en vooral
ook den kunstenaar, die is voortgekomen uit een schilderschool zonder eenigerlei
monumentaal-decoratieve traditie.
Hem waren voorts nog acht groote tafreelen uit den opstand der Batavieren tegen
de Romeinen besteld. Toen in 1659 Amalia van Solms met haar dochter, de
Keurvorstin van Brandenburg, en andere vorstelijke gasten het stadhuis zou
bezoeken, was er nog geen enkel gereed. Flinck maakte toen met een vlugheid,
een Luca Giordano waardig, binnen twee dagen vier van die composities, met
lijmverf summier geschilderd, maar voor het kortstondig doel blijkbaar uitermate
154a)
geschikt . Het was hem echter niet gegeven, de acht groote doeken te voltooien.
Immers de dood maakte luttele maanden later een einde aan zijn
kunstenaarsloopbaan. Het heengaan van den gevierden meester heeft een diepen
indruk gemaakt. Vondel vervaardigde te zijner nagedachtenis een lijkdicht en er
155)
werd een begrafenispenning geslagen .
Als geheel beschouwd is Flinck's oeuvre dat van een bijzonder begaafd,
bedachtzaam en productief kunstenaar maar getuigt het tevens van de betrekkelijke
onzelfstandigheid van iemand, die eerst zweert bij de eene methode en vervolgens
evenzeer bij de andere. Flinck heeft dit gemeen met andere leerlingen van
Rembrandt. Evenwel onderscheidt hij zich van hen doordien hij op den duur geen
slaafsch navolger is geworden van de meesters die hij vereerde. Zijn
Rembrandt-achtig werk vertoont evenzeer een persoonlijken kant als zijn latere
portretten, waarin hij noch Van Dyck, noch Van der Helst imiteert, doch met oordeel
en smaak tot een vaak gedistingeerd geheel geraakt, waarin Rembrandt's invloed
voor een deel blijft nawerken. Hetzelfde kan men constateeren in zijn historiestukken
van later. Want al huldigt hij hier een nieuwe opvatting en al heeft hij daartoe de
oude techniek voor een nieuwe verruild, toch is hij ook hier weer de eclecticus, die
met smaak kiest en met overleg ordent. Zelfs in dit late werk herkent men, tegen
Flinck's bedoeling, onder de mom van het internationale nog den leerling van hem,
die den stoot gaf tot de Amsterdamsche historieschildering.
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156)

De medeleerling van Flinck bij Rembrandt, F e r d i n a n d B o l (1616-1680) was
evenals deze een heer onder de schilders, doch meer dan Flinck een kunstenaar
met een koopmansgeest. Op den duur gaf hij het schilderen er aan en woonde hij
als rijk patriciër, regent van het Oudezijds-Huiszittenhuis, op een der voornaamste
Amsterdamsche grachten. Bol was de meest gave en meest begaafde
Rembrandt-leerling. Hij was een ongewoon habiel technicus, een serieus realist,
maar vrij nuchter van aard. De gevoeligheid, waarvan Flinck telkens blijk geeft, mist
men bij Bol maar àl te vaak.
Bol was de zoon van een Dordtschen chirurgijn. Hij verhuisde reeds zeer jong
naar Amsterdam en kwam denkelijk in de jaren tusschen 1633 en '35 in de leer bij
157)
Rembrandt die reeds omstreeks 1635 werk van hem verkocht en die hem in 1640
158)
als getuige koos bij het passeeren van een acte . Bol's vroegst gedateerde schilderij
is het portret van een leelijke oude dame in het museum te Berlijn, dat het jaartal
1642 draagt. Het is forsch van schildering, geheel als een Rembrandt van een paar
jaar eerder, maar vertoont ondanks de geheimzinnige lichtwerking geen zweem van
datgene waardoor Rembrandt ons aan de werkelijkheid weet te ontrukken. En toch
159)
is menig portret van den jongen Bol uit die dagen bijna zoo goed als die
mode-portretten van Rembrandt, welke de meester uit gebrek aan belangstelling
160)
voor zijn model niet tot de grootste hoogte kon opvoeren . Dit punt van
overeenstemming tusschen de kunst van beide meesters verklaart, waarom men
jarenlang een deel van hun werk heeft verward. De wereldberoemde zoogenaamde
Elizabeth Bas (afb. 64), door elkeen voor een Rembrandt gehouden totdat Bredius
161)
die overtuiging aan het wankelen bracht , mag men nu wel beschouwen als een
werk van Bol. In deze indrukwekkende beeltenis, die een schoone interpretatie is
van den vrouwelijken levensavond, is meer dan ooit Rembrandt's geest over Bol
vaardig geworden.
Bol was inderdaad de eenige leerling uit die jaren, die den meester zóó nabij wist
te komen. Immers hij kon bijkans even krachtig zijn als Rembrandt, iets waartoe
b.v. Flinck niet bij machte was. Bol's kracht blijkt het best uit het meesterwerk onder
zijn portretten, de groote groep der regenten van het Leprozenhuis van 1649 in het
Rijksmuseum, die reeds in ons eerste deel is besproken en afgebeeld (Dl. I, afb.
106). Geen wonder, dat Bol door dit en dergelijk werk als conterfeyter steeds meer
gezocht werd. Naast enkelportretten werden hem nog verscheiden regentenstukken
besteld, waarvan de laatste van 1668 dateeren (Dl. I, afb. 113). Doordien er in
Amsterdam geen schutterstukken meer werden geschilderd (het laatste schilderde
Spilberg in 1650), miste Bol de gelegenheid, op dit terrein met zijn bentgenooten te
wedijveren, hetgeen te betreuren valt, want zijn eenige schutterstuk, de
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AFB. 64. FERDINAND BOL (TOEGESCHREVEN). ELIZABETH BAS. - AMSTERDAM.
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AFB. 65. FERDINAND BOL 1652.
MANSPORTRET. - MAURITSHUIS.

Goudsche officieren, van 1653 (Museum te Gouda) is een zeer knap schilderij.
Na 1650 was Bol in zijn portretten meer en meer van de manier van Rembrandt
gaan afwijken. Diens conterfeytsels waren toen bij de meesten in discrediet en wie
niet op de wijze van Van der Helst werkte, zag zich bestellingen ontgaan. Bol wist
zich wonderwel aan het nieuwe aan te passen. Desniettemin bewaarde hij
herinneringen aan de maniervan Rembrandt in de reflexen en in een voorliefde voor
okers, gedempt rood en warm zwart (afb. 65). Al kon hij, wanneer dit mocht, rustig
blijven (Dl. I, afb. 113), toch offerde hij voortaan doorgaans aan het ostentatieve en
aan de geboden uiterlijke beweeglijkheid. In het helder schilderen wist hij ten slotte
Van der Helst terdege op zijde te streven, getuige zijn bekende portretten van Michiel
de Ruyter (afb. 66) en van diens zoon Engel, die het Mauritshuis bezit.
Laatstgenoemde beeltenis is een koel werk, voltooid in 1669. Het is Bol's laatste
gedateerde schilderij.
In zijn Bijbelsche en historische tafreelen durfde Bol evenmin als Flinck de
consequenties aanvaarden van Rembrandt's impressionisme. Het is kenschetsend
voor alle Rembrandt-leerlingen uit dit tijdvak, dat zij bij groote decoratieve doeken
àl te breed geborstelde vegen schuwen. Slechts in kleine details durven zij breed
te zijn en ook geven de reflexen, glimlichten en halfschaduwen terdege blijk van de
herkomst hunner opvattingen. Hun decoratieve techniek - dit geldt voor Bol nog
meer dan voor Flinck - is niet aan
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Rubens of Van Dyck

AFB. 66. FERDINAND BOL 1667.
MICHIEL ADRAENSZ. DE RUYTER. - MAURITSHUIS.

ontleend en evenmin aan onze academisten, doch veeleer een versoepelde
Rembrandt-techniek, tammer geworden door overleg en gewilde terughoudendheid.
Deze leerlingen gebruiken meer olie, leggen hun verven dunner op en behandelen
162)
het geheel in de drie traditioneele fazen van gronden, schilderen en opmaken ,
van welke manier Rembrandt steeds verder was gaan afwijken.
Bol heeft als historieschilder niet slechts in dit opzicht Rembrandt voor een deel
vaarwel gezegd: ook in de omtrekken ging hij op den duur een anderen kant uit.
Meer dan Flinck vond hij bevrediging bij den barok. Terwijl hij in werken gelijk Jacob's
Droom (afb. 67), De Rust op de Vlucht naar Egypte (1644, Dresden), De Vrouwen
aan het Graf van Christus (1644, Kopenhagen) in dit opzicht niet sterk van Rembrandt
afwijkt, getuigt zijn later werk, met name dat van 1656 voor het Amsterdamsch
Stadhuis (vgl. afb. 68) zeer sterk van zijn overgave aan die onrustige, toen algemeen
bewonderde vormen.
Toch is Bol als historieschilder meer dan als portrettist tot het laatste toe
Rembrandt's volgeling gebleven. Het lichtdonker, de donkere of schemerige
achtergrond, waartegen de gestalten uitkomen door geel, wit en okers, het gebruik
van warm lichtend donker rood - dit alles bewijst Bol's trouw aan zijn leermeester
en draagt veel bij tot de aantrekkelijkheid zijner historiën. Ook tal van ontleeningen
toonen het voortduren van Rembrandt's invloed. Zoo is b.v. de wegloopende
krijgsman links op afb. 68 aan De Nachtwacht ontleend (afb. 26a). Een zeer treffend
voorbeeld van afhankelijkheid is de
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AFB. 67. FERDINAND BOL. JACOB'S DROOM. - DRESDEN.

hoofdgroep op Bol's reusachtige doek Het Vinden van Mozes (408 × 493 cm, afb.
163)
69), die is uitgewerkt naar een schets-ontwerp van Rembrandt (afb. 70) . Maar
terwijl de vlotte schets van den genialen meester de handeling en situatie uitermate
suggestief weergeeft, ontbreekt bij den leerling dit allerbelangrijkste ten eenenmale
en is slechts het uiterlijke overgebleven, terwijl de meeste naakten niet eens buiten
hun modelstand treden. De meeste Bijbelsche doeken van Bol doen ons aan tableaux
vivants denken. Zij moeten sterk op de Amsterdamsche tooneelvertooningen hebben
geleken. Men bewondert terdege de uitnemende regie en groote natuurlijkheid,
maar mist ten eenen male de sfeer.
Veel meer indruk maken Bol's tafreelen uit de Romeinsche geschiedenis, omdat
hierbij de bravour, die in de Bijbelstukken misstaat, voorwaarde is. Aangezien Bol
bovendien handig zijn voordeel deed met Rembrandt's kleur licht-effecten, behoort
deze soort van werken tot het beste wat onze historieschilderkunst heeft
voortgebracht.
Na Flinck was Bol degene, die de meeste opdrachten verkreeg voor de
164)
beschildering van Amsterdam's Stadhuis . Hoewel verscheiden bestellingen,
waarop hij had gehoopt, aan Flinck ten deel vielen, werd hem toch o.a. opgedragen
het schilderen van De Onverschrokkenheid van Cajus Fabritius Luscinus in de
Legerplaats van Pyrrhus, welk doek door Vondel is bezongen. Bol schilderde het
in 1656 voor een der beide schoorsteenmantels in de kamer van Burgemeesteren,
waar het nog heden prijkt tegenover
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Flinck's in hetzelfde

AFB. 68. FERD. BOL 1656. DE ONVERSCHROKKENHEID VAN CAJUS FABRITIUS. ONTWERP VOOR DE SCHILDERIJ IN HET AMSTERDAMSCH STADHUIS. BRUNSWIJK.

jaar geschilderden Curius Dentatus. Helaas is dit vertrek niet voor het publiek
toegankelijk. Wij beelden het ontwerp van Bol af (afb. 68), dat zich in Brunswijk
165)
bevindt en dat nagenoeg gelijk is aan het definitieve schilderij . Voor het stadhuis
maakte Bol nog bovendien een groot doek, voorstellende Mozes, met de Tafelen
der Wet van den Berg Sinaï afdalende, welk schilderij een omzetting is van
165a)
Rembrandtieke elementen in een Rubens-achtigen barok-stijl .
Ook buiten Amsterdam leverde Bol portretten, historiestukken en allegorieën op
bestelling, o.a. voor het stadhuis te Leiden en voor dat te Enkhuizen. Omdat hij met
werk was overladen, liet hij zich helpen door zekeren Frans van Ommeren, gelijk
166)
blijkt uit een indertijd door Bredius gevonden acte .
Nadat Bol, die zijn eerste vrouw, met wie hij in 1653 was getrouwd, had verloren,
in Rembrandt's sterfjaar was hertrouwd met de weduwe van den rijken koopman
Scharlaken, schijnt hij niet meer te hebben geschilderd. Hij behoorde dus niet tot
de tallooze kunstenaars die tot het laatst toe hebben gewerkt omdat zij het niet
konden laten. Ook deze gezeten burger had, gelijk Flinck, een zoon die een beroemd
advocaat werd.
De schilderijen van Bol zijn overal verspreid, veelal - vooral in Amerika - onder
den naam van Rembrandt. In Europa vindt men in vrijwel alle groote musea werk
van zijn hand: het Louvre te Parijs, de Ermitage te Leningrad, de musea te Berlijn,
München, Dresden, Cassel, Brunswijk,
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AFB. 69. FERDINAND BOL.
HET VINDEN VAN MOZES. - VREDESPALEIS, 'S-GRAVENHAGE.

Schwerin enz. bezitten portretten en historiestukken. In Kopenhagen geraakt men
onder den indruk van het kolossale doek van 1644, waar de Engelen aan de Vrouwen
het ledige Graf des Heeren toonen. Hier te lande kan men Bol als Bijbel- en
historieschilder leeren kennen in het Paleis op den Dam en het Vredespaleis, als
portretschilder o.a. in het Rijksmuseum, het Museum Boymans (een charmant
jongensportret van 1656 en de warm geschilderde beeltenis eener dame), het
Museum te Dordt (zelfportret van 1644), het Stedelijk Museum te Leiden en het
Mauritshuis.
Bol heeft goede etsen gemaakt in den geest van zijn leermeester. Zijn talrijke
knappe teekeningen zijn soms Rembrandt-achtig, doch meestal gelijken zij op die
van Flinck, Van Loo en andere Amsterdamsche grootfiguurschilders, met wie hij
167)
samen naar model placht te werken . Zijn leerlingen waren de Dordtenaar Cornelis
Bisschop en de begaafde Duitsche portretschilder Gottfried Kneller.
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AFB. 70. REMBRANDT. HET VINDEN VAN MOZES. - TEEKENING.
RIJKSPRENTENKABINET, AMSTERDAM.

De andere portret- en historieschilders, die tegen 1635 bij Rembrandt kwamen
werken, noemden wij reeds op blz. 111. Wij behandelen van hen nog slechts
168)
J o h a n n e s V i c t o r s (Amst. 1620-Ned. Oost-Indië 1676) , omdat deze onder
hen het meest beteekent, al staat hij bij Flinck en Bol ten achter. Victors' groote
Bijbelsche tafreelen (o.a. Jozef in de Gevangenis, van 1648, in het Rijksmuseum,
Esther en Haman, van 1642, te Brunswijk, De Arbeiders in den Wijnberg, te Frankfort
169)
a/M zijn geheel in navolging van zijn leermeester gedaan, doch fantazieloos. Zij
hebben veelal zware schaduwen en zijn soms veel te donker, terwijl de modellen
nauwelijks tot leven zijn gebracht. Ook in de al te theatrale, hoewel degelijk
geschilderde Profetes Hanna van 1643, die Dordrecht's Museum bezit, is Victors
niet boven zijn verkleed model uitgekomen. Op zulk soort van werk is het gezegde
van Schmidt Degener van toepassing, dat Rembrandt's invloed die is van de
uiterlijkheden.
Als portrettist is Victors veel knapper dan als historieschilder, hoewel hij ook als
conterfeyter niet altijd uitblinkt, getuige zijn beeltenis van den ietwat bedrukt kijkenden
Jan Appelman in het Frans Hals Museum, van
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AFB. 71. JOHANNES VICTORS 1654. DE KIEZENTREKKER. - RIJKSMUSEUM.
170)

1661 . Het meest bekend is Victors door zijn genrestukjes (afb. 71), waarvan de
onderwerpen tot den kring van Jan Miense Molenaer behooren. Zij verbeelden
gebeurtenissen uit het volksleven, weergegeven zonder veel actie en soms met
een mislukte grappige strekking. De gestalten zijn soms wat topzwaar of groothoofdig.
Doorgaans spelen deze gebeurtenissen zich af op straat, enkele malen ook
binnenshuis. Aan Rembrandt herinnert de bruingrijze toon, die de meeste dezer
schilderijen beheerscht.
171)
In 1637 was L e e n d e r t v a n B e y e r e n (1620-'49) bij Rembrandt in de leer.
Helaas is van dezen met zijn meester nauw verbonden kunstenaar geen enkel
gesigneerd werk bekend. Indien Bredius' hypothetische reconstructie van een deel
172)
van zijn oeuvre juist is en men hem o.a. den prachtigen Christus die de Kinderen
zegent (Londen, National Gallery) mag toeschrijven, was hij een kunstenaar van
173)
groote beteekenis, wiens vroegen dood men mag betreuren .
Tegen 1640 of misschien reeds eerder was Gerbrand van den Eeckhout bij
Rembrandt werkzaam. Gewoonlijk neemt men aan, dat ook Philips
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Koninck toen daar in de leer was. Het schijnt evenwel, dat deze nooit bij Rembrandt
werkte. Derhalve, en ook omdat hij zich noch in zijn Bijbelstukken, noch in zijn
portretten of genrestukken de groote kunstenaar toont, die hij blijkens zijn
landschappen was, bespreken wij hem in het zestiende hoofdstuk.
174)
Waarom G e r b r a n d v a n d e n E e c k h o u t (Amsterdam 1621-1674 aldaar)
vaak met Victors in één adem wordt genoemd, is niet duidelijk. Victors immers was
slechts een middelmatig talent, terwijl Eeckhout daarentegen zeer begaafd was. Hij
schilderde allerlei soorten van onderwerpen en etste bovendien niet onverdienstelijk.
Ook toont Eeckhout, vooral in zijn Rembrandt-achtige portretten, een gevoeligheid
die men bij Victors tevergeefs zoekt. De beeltenissen van zijn vader en moeder,
175)
van 1651 en 1644, nog heden met piëteit door zijn afstammelingen bewaard ,
behooren tot de meest indrukwekkende portretten die in Rembrandt's manier zijn
gemaakt. Ook later, b.v. in het portret van Pieter Valckenier, van 1668, dat eveneens
nog in het bezit is van diens nakomelingen, streeft Eeckhout de techniek van zijn
leermeester met succes na. Hij toont in laatstgenoemd schilderij een zuiver begrip
van hetgeen Rembrandt met zijn techniek en opvatting beoogde.
Eeckhout is van meet af aan frisch van conceptie en krachtig van toets. In sommige
werken, b.v. den Droom van Jacob, van 1669 (Dresden), kan men hem met Bol op
één lijn stellen. In het zeer groote formaat evenwel legt hij het af als Bijbel- en
historieschilder. In zijn kleine Bijbelsche tafreelen is hij vaak op zijn best (afb. 72).
Hij was op dit gebied de eerste, die Rembrandt's breede manier uit de jaren na 1640
ging volgen. Hij deed dit op een persoonlijke, vaak pittige manier, zoodat dit soort
van werk prettig aandoet, al kan het wat theatraal wezen en al is het niet altijd vrij
van barokke neigingen. Eeckhout's aanleg ging van huis uit meer naar genre en
landschap dan naar de historie en deze genre-achtig opgevatte Bijbelsche
voorstellingen lagen in zijn lijn. Daarnaast maakte hij weldra tafreelen uit het
dagelijksch leven, gelijk De rustende Jager, dien het Rijksmuseum bezit, en cavaliers
met hunne dames in den trant van Pieter de Hooch, Terborch en Ochtervelt, met
wier werk zij telkens weer worden verward. Een dergelijk schilderij bezit o.a. het
Museum te Kopenhagen en men vindt er een afgebeeld op blz. 182 van Valentiner's
boek over Pieter de Hooch. Deze werken zijn warm van toon met een aan Rembrandt
herinnerend licht en krachtige schildering.
In het portret volgde Eeckhout niet steeds zijn meester. Immers hij heeft ettelijke
beeltenissen à la mode gemaakt, gelijk o.m. zijn zeeheldenportretten (Cornelis
Tromp, De Ruyter, Tjerk Hiddes) getuigen. De beide groote
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AFB. 72. GERBRAND VAN DEN EECKHOUT.
CHRISTUS EN DE OVERSPELIGE VROUW. - AMSTERDAM.

regentenstukken van het Amsterdamsche wijnkoopersgild, die hij in 1657 en 1673
schilderde (het eerste in de National Gallery te Londen, het tweede in Nederlandsen
particulier bezit) behooren tot de beste van dien tijd en houden zich naast die van
Bol en Maes voortreffelijk.
Eeckhout's landschappen met Bijbelsche verhalen (b.v. Boas en Ruth van 1651
te Bremen) zijn fleurig en prettig wegens het teere blond van het landschap tegen
een licht blauwe lucht en frisch groen geboomte. Men proeft er den medestander
van den vergezichtenschilder Philips Koninck in. Maar Eeckhout is intiem en
opgewekt, terwijl Koninck weidsch is en statig. Enkele boschgezichten met badende
figuren tusschen rotsen zijn in besloten licht gehouden. Het Rijksmuseum bezit
daarvan een typisch staal.
Eeckhout was geenszins een slaafsch navolger van Rembrandt, maar hij behoorde
tot de weinige leerlingen, die hem begrepen. Houbraken zegt, dat hij zeer met
176)
Rembrandt bevriend was en een andere overlevering stelt Eeckhout zelfs voor
177)
als diens hevelingsleerling .
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In deze jaren begon, naar het schijnt, Rembrandt's techniek meer te trekken dan
zijn onderwerpen. De jongeren, die nu bij hem kwamen, bleven niet in de eerste
plaats zijn onderwerpen maken: Eeckhout en Ph. Koninck waren beiden tevens
genreschilder. Beiden toonen in de eerste plaats bewondering voor den breeden
toets en het alla prima schilderen, welke techniek Rembrandt na 1642 vooral in zijn
studies meer ging toepassen. Het willen navolgen van deze techniek, door Flinck,
Bol en anderen liefst vermeden, was misschien voor Eeckhout, Koninck en andere
leerlingen uit deze jaren een der aanleidingen om tot Rembrandt te komen. Dit deed
178)
ook 's meesters neef C a r e l v a n d e r P l u y m (trouwt 1651, sterft 1672) , die
stadsloodgieter te Leiden was en studiekoppen, geleerden, Bijbelsche tafreelen en
dergelijke schilderde. Een 1655 gedateerd schilderij, een geleerde voorstellend,
bezit het Stedelijk Museum te Leiden. Van der Pluym's breede toets en Rembrandtiek
licht deed zijn werk vaak voor dat van zijn leermeester doorgaan.
Aan sommige schilderijen van L a m b e r t D o o m e r (Amst. 1622/23-1700
179)
aldaar) , maar beter nog aan zijn tallooze teekeningen kan men zien, dat hij bij
Rembrandt in de leer moet zijn geweest, hoogstwaarschijnlijk sinds 1640, toen
Rembrandt de prachtige beeltenissen van Doomer's ouders, den bekenden
lijstenmaker en diens vrouw, schilderde, welke portretten Doomer later heeft
180)
gecopieerd . Doomer's studiekoppen zien er Eeckhoutachtig uit en ook het bijzonder
frissche landschapje, een motief uit de buurt van Nantes, dat het Rijksmuseum bezit,
doet aan dezen meester denken. Doomer was een knap portrettist, die later in de
manier van Van der Helst ging werken, gelijk men zien kan aan zijn groep met de
Regentessen van het Burgerweeshuis te Alkmaar, van 1679, dat nog ter plaatse
181)
wordt bewaard . Doomer heeft jarenlang als een gezocht schilder te Alkmaar
gewoond.
Meer dan eens verraden Doomer's olieverf-landschappen door het bruin, grijs en
wit, waarmee ze geschilderd zijn, den maker van de reeksen van geteekende met
grijs en bruin opgewasschen landschappen en stadsgezichten, die van algemeene
bekendheid mogen heeten. Als kunstwerken staan zij op het tweede plan. Lievens
b.v. - om van Rembrandt niet eens te spreken - is grooter meester in het landschap
dan Doomer. Diens werk heeft evenwel een niet te onderschatten topografische
waarde, omdat het exact is en serieus en omdat hij er doorgaans bijschreef waar
hij het maakte en wanneer. Doomer bewaarde die teekeningen als reisherinneringen
van zijn tochten naar Nantes, langs de Loire en naar Parijs, naar de Zuidkust van
182)
Engeland, langs den Rijn enzoovoorts. Zij bevonden zich in veertig portefeuilles
en waren grootendeels nog bijeen in 1794. Sedert zijn zij over tal van verzamelingen
verspreid geraakt.
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Blijkbaar hebben in die jaren verscheiden jongeren getracht, landschap te leeren
teekenen in Rembrandt's manier. De werken van Abraham Furnerius, Johannes
Leupenius en anderen zijn er de voorbeelden van. Aan eerstgenoemde wordt terecht
toegeschreven een intiem en zonnig blond landschapje in het Bredius-Museum.
In het bovenstaande leerden wij achtereenvolgens Rembrandt's invloed kennen als
historieschilder, als portrettist en als lantschapmaecker, terwijl wij bovendien wezen
op den indruk dien zijn breede schildertechniek maakte. Ook zagen wij, dat er onder
zijn l e e r l i n g e n waren d i e h e t g e n r e s c h i l d e r e n b e o e f e n d e n als
hoofdzaak (G. Dou) of als bijzaak (Victors, Eeckhout, Ph. Koninck). Op even
onverwachte wijze als de Leidsche fijnschilderkunst via Dou omstreeks 1635 een
aftakking werd van Rembrandt's school, kwam kort na 1650 de Delftsche school
van licht-schilders als een loot van Rembrandt's stam tot bloei doordien zijn leerling
C a r e l F a b r i t i u s zich in Delft kwam vestigen. Wij willen hiermee allerminst
zeggen, dat zonder Rembrandt nooit een Pieter de Hooch, laat staan een Delftsche
Vermeer zich zouden hebben kunnen ontwikkelen: dit zou wel een zeer groote
onderschatting beteekenen van de genialiteit en oorspronkelijkheid dezer meesters.
Wat wij bedoelen is, dat Rembrandt's kunst gelijk in zoo menig geval ook hier den
weg heeft helpen bereiden. Immers Carel Fabritius bemiddelt den overgang tusschen
de Amsterdamsche en de Delftsche lichtschildering, waaraan wij het dertiende
hoofdstuk zullen wijden.
Nog meer genreschilders kwamen er in deze jaren bij Rembrandt in de leer: de
Dordtenaar S a m u e l v a n H o o g s t r a t e n (Dordt 1627-1678 aldaar) was er
volgens zijn eigen opgave in Januari 1641, tezamen met Carel Fabritius. Over
Hoogstraten spreken wij in hoofdstuk XIV, waar tevens zijn stadgenoot, de
genreschilder N i c o l a e s M a e s (Dordt 1634-1693 aldaar), die omstreeks 1648
183)
à '50 bij Rembrandt in de leer kwam, zal worden behandelde .
Naast de leerlingen, die op den duur het genre en het portret beoefenden kunnen
wij sommige p o r t r e t - e n h i s t o r i e s c h i l d e r s onderscheiden, die t u s s c h e n
1 6 5 0 e n 1 6 6 1 b i j R e m b r a n d t ter schole gingen. Van dezen verdienen
184)
onze bijzondere aandacht Barent Fabritius, Willem Drost en Arent de Gelder . Zij
behooren tot hen, die men de laatste reeks van getrouwen zou kunnen noemen.
Immers, terwijl in heel de wereld rondom Rembrandt de esthetische verlangens
veranderden, terwijl de kleur, de zwier en de vreemde vormen toenamen en de
gladde, ja gelikte techniek meer en
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meer als die der volmaakte

AFB. 73. BARENT FABRITIUS 1650.
JONGE MAN. - FRANKFORT A/M.

schilderkunst werd geprezen, kwamen desondanks nog deze en enkele weinige
andere bewonderende jongeren opdagen, die dus wel zeer stellig konden weten
dat zij, werkend in de manier van Rembrandt, geringe kansen zouden hebben op
uiterlijk succes. Maar hen bezielde de bewondering voor meesterwerken gelijk zijn
Emmausgangers (afb. 28), het portret van Rembrandt's Broeder (afb. 32) en dat
van Nicolaes Bruyningh (afb. 36). De ontroerende beeltenissen van Hendrickje
(afbb. 35 en 39), de Jan Six (afb. 38), De Staalmeesters ten slotte (afb. 49a; Deel
I afb. 115) rechtvaardigen voor altijd de keuze van deze jongeren.
185)
B a r e n t F a b r i t i u s (Middenbeemster 1624-Amsterdam 1673) is zeer sterk
door Rembrandt beïnvloed. Deze jongere broer van Carel schijnt reeds van dezen,
die waarschijnlijk van ± 1641 tot '43 bij Rembrandt was, diens bewondering voor
den meester te hebben meegekregen. Immers hij schilderde reeds vóór zijn
Amsterdamsch verblijf in Rembrandt's trant (afb. 73). Barent woonde naar schatting
tot 1657 te Beemster en tusschendoor in 1652 tijdelijk te Amsterdam. In 1655 (afb.
75) en van 1657 tot '59 was hij te Leiden, daarna tot ± 1670 in zijn geboorteplaats.
186)
In 1669 beschilderde hij den koepel van een buitenplaats in de Purmer en van ±
1670 tot zijn dood woonde hij te Amsterdam. Zijn vroegste schilderij is 1650
gedateerd, zijn laatste 1672. Barent's werk vertoont in het algemeen een breeden
toets, is vooral gestemd naar rood en grijs en behandelt in reflexen en technische
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AFB. 74. BARENT FABRITIUS 1653.
PETRUS IN HET HUIS VAN CORNELIUS. - BRUNSWIJK.

details menig probleem dat ook Rembrandt in die jaren boeide. Evenwel, er is tevens
invloed van zijn broer Carel merkbaar, vooral in de ontwikkeling der grijzen. Het
bestudeeren van hetgeen men met grijs vermag tegen lichtroze en doffe geel-oker
tinten blijkt uit menig werk van Barent en kan moeilijk elders zijn oorsprong hebben
dan in de nuanceeringen van grijs, waarin Carel uitmuntte. Ook tegen een rood, dat
zoo gloeiend is als dat van Rembrandt, weet Barent het grijs te plaatsen, reeds in
zijn fraaie jongelingsportret van 1650 te Frankfort a/M (afb. 73). Van zijn beste werk
in Rembrandt's trant is de kleur vaak betooverend. Zijn decoratieve schilderijen
mogen wat slap van teekening zijn (gelijk b.v. de fries-achtige reeks van drie
Bijbelsche gelijkenissen in het Rijksmuseum, afkomstig van een Leidsche
orgelbalustrade), des te krachtiger kan hij wezen in zijn soms aan Eeckhout
herinnerende kabinetstukken met mythologische verhalen of Bijbelsche tafreelen,
gelijk Petrus in het Huis van Cornelius, van 1653 (afb. 74), De Satyr en de Boer
(Bergamo) en dergelijke, waarin men zeer duidelijk den Rem-
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AFB. 75. BARENT FABRITIUS 1655. DE LEIDSCHE STADSBOUWMEESTER VAN DER
HELM MET VROUW EN KIND. - RIJKSMUSEUM.
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brandt-leerling herkent. Evenwel, Barent schiet hier vaak te kort in de
karakteruitdrukking in de koppen.
Naast deze om zoo te zeggen Amsterdamsch breede techniek ziet men Barent
een andere gebruiken, die soms den naam van Maes, een enkele maal dien van
Vermeer, het meest dien van Carel Fabritius voor den geest roept. Wij denken hierbij
187)
aan genrestukken gelijk die met het varken op de leer, in het Museum te Berlijn
187a
en in het Museum Boymans , welke doeken sterk boeien door hun subtiele grijzen
en okers, hun Maesachtig rood en hun zeer bijzonder zilveren licht, dat aan de
Delftsche kunst herinnert. Deze komt ons bovenal in de gedachte bij het
aanschouwen van de familiegroep, waarop de Leidsche stadsbouwmeester Willem
van der Helm met diens vrouw en hun kind van veertien maanden is afgebeeld (afb.
75). Het doek is voltooid op 30 September 1655. Te midden van de Hollandsche
portretkunst dier dagen staat het geheel op zichzelf. Kunsthistorisch beteekent het
voor ons de verrassende schakel tusschen de kunst van Barent's broer Carel (†
1654) en die van den Delftschen Vermeer, wiens Koppelaarster (Dl. I, afb. 60) van
1656 dateert. Er is hier niets wat aan Rembrandt herinnert, behalve het door telkens
uitvegen bereikte effect van het tafelkleed en het openhartig aanvaarden van het
bezwarend contrast zwart-rood, welk conflict evenwel door Barent geenszins op
Rembrandtsche wijs wordt opgelost, aangezien hij, instede van verheerlijking door
sterk licht of de reflexen daarvan, een egale, vrije belichting verkiest. Hoe geheel
anders is hier het probleem gesteld dan twee jaar tevoren (afb. 74). Zijn gegeven
met groote toewijding en liefde bestudeerend en wellicht in het eerst huiverig voor
de toch zoo aantrekkelijke bijzondere moeilijkheden, komt Fabritius tot een oplossing
langs den weg van het angstvallig bestudeeren der omtrekken, der wonderbaarlijke
kleur en der moeilijk te bevatten lichtgesteldheid die de situatie meebracht. Daarbij
hield hij allen barokken zwier even ver van zijn schepping als welken zweem ook
van eenigerlei pose. Op die wijze schiep hij voor zijn makker Van der Helm een
groot kunstwerk, dat op Carel Fabritius voortbouwt en Vermeer anticipeert.
Hoewel over de kunst van Barent Fabritius het laatste woord nog lang niet is
gesproken - er wordt nog veel te veel aan hem toegeschreven dat zijn atelier nooit
gezien heeft - is hij voor ons toch een duidelijker verschijning dan W i l l e m
188)
D r o s t , die omstreeks 1655 werkte doch van wiens leven verder niets bekend
is. Blijkens zijn gemerkte doeken, die gedeeltelijk de data 1654 en 1655 dragen,
was hij een zeer goed en toegewijd navolger van Rembrandt. Zijn schilderijen gelijken
soms dusdanig op die
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van zijn voorbeeld, dat

AFB. 76. WILLEM DROST.
JONGE VROUW. - WALLACE MUSEUM, LONDEN.

zij er tot den huidigen dag mede worden verward. Met Dr. Bredius en G. Falck staan
wij op het standpunt, dat er onder het aan Rembrandt toegeschreven oeuvre nog
verscheiden schilderijen van Drost schuilen. Wel het meest treffendevoorbeeld van
zijn Rembrandt-navolging is het schilderij De Keukenmeid, dat oorspronkelijk voluit
met den naam van Drost en het jaartal 1654 gemerkt is geweest. Het is nog als
Rembrandt afgebeeld op blz. 439 van Valentiner's Rembrandt-deel der Klassiker
der Kunst, verschenen in 1909.
Bij nauwkeurige bestudeering van dit schilderij en van gemerkte doeken van Drost
ziet men, dat diens werk tot dat van Rembrandt van ± 1650-'55 staat gelijk dat van
Bol tot Rembrandt's oeuvre van ± 1635-'40. Met andere woorden: gelijk Bol, imiteert
ook Drost 's meesters toets en lichteffecten. Maar zijn kracht is geringer. Drost toont
bovendien een van Rembrandt afwijkende voorliefde voor groote vlakken en heeft
bepaalde eigenaardigheden in het neerzetten en drapeeren zijner modellen. In de
werken, waarin hij niet bepaald Rembrandt wil nabootsen (afb. 76), geeft hij blijk,
een kunstenaar van talent te zijn, die meer kan dan alleen maar navolgen. Meesterlijk
is de vrouwebeeltenis van 1655, die Dr. Bredius bezit (afb. 77). Drost houdt van
fantastisch gekleede, in sterk licht gezette gestalten, gelijk de Vrouw in het
Wallace-Museum (afb. 76). In dit doek en in andere, b.v. de Bathseba van 1654 in
het Louvre, blijkbaar door Rembrandt's Bathseba van hetzelfde jaar geïn-
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AFB. 77. WILLEM DROST 1655.
VROUWEPORTRET. - BREDIUS-MUSEUM.

spireerd, blijkt Drost's grooter opgewektheid. Zijn vormen zijn in deze werken iets
meer rondend dan die van Rembrandt en hij neigt er naar het feestelijke. Men schrijft
sinds eenigen tijd ook den op naam van Rembrandt staanden Geharnasten Krijgsman
(Kl. 432) in het Museum te Cassel. aan Drost toe, terwijl het niet onmogelijk is, dat
hij eveneens den Student in zijn Studeervertrek heeft geschilderd, die zich te
Kopenhagen bevindt en die o.i. abusievelijk als Rembrandt te boek staat (Kl. 338).
Hoe het zij, Drost, die ook eenige etsen maakte, was een begaafd maar weinig
vindingrijk kunstenaar, die nochtans verscheiden kunstwerken heeft voortgebracht,
die den beschouwer oprecht genot verschaffen.
Zoo moeilijk het valt, Drost's oeuvre uit dat van Rembrandt te elimineeren, zoo
gemakkelijk is dit met het werk van 's meesters meest getrouwen en laatsten leerling,
189)
A r e n t d e G e l d e r (Dordrecht 1645-1727 aldaar) . In hem heeft Rembrandt
nog tijdens zijn leven zijn allergrootsten bewonderaar gevonden. Reeds in De
Gelder's vroegst bekende werk, het geheel op Rembrandt's groote ets geïnspireerde
schilderij waar Christus den volke wordt vertoond (1671 gedateerd, Museum te
Dresden), geeft de leerling blijk van die bijkans slaafsche vereering voor 's meesters
opvatting en techniek, die hij nooit zou prijsgeven noch ooit zou vermengen met
eenigerlei neiging tot benadering van andere kunstopvattingen. Zelfs in zijn zelfportret
(Leningrad) getuigt hij van deze vergoding doordien hij zich afbeeldt met een afdruk
van Rembrandt's Honderdguldensprent in de hand.
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AFB. 78. ARENT DE GELDER. ABRAHAM EN DE ENGELEN. - MUSEUM BOYMANS.
189a)

Ook in zijn teekenmanier volgt hij zijn leermeester op den voet . Wij weten over
Aert De Gelder allerlei door zijn stadgenoot Houbraken, die zeer met hem bevriend
was en die nog tijdens De Gelder's leven, in 1715, over hem schreef in ‘De Groote
Schouburgh’. Daaruit blijkt, dat De Gelder eerst in de leer was bij Samuel van
Hoogstraten, die omstreeks 1642 Rembrandt's leerling was geweest. Vervolgens
trok hij naar Rembrandt-zelf. Hier moet hij omstreeks 1661 hebben gewerkt, dus in
de jaren toen De Staalmeesters en de Claudius Civilis ontstonden. Hij geraakte
dusdanig onder den indruk van Rembrandt's werkwijze, dat hij deze in alle opzichten
trachtte na te bootsen. Dit is hem dermate gelukt, dat later al hetgeen hij had gemaakt
voor werk van zijn leermeester is doorgegaan. Eerst de negentiende eeuw heeft
aan De Gelder zijn oeuvre teruggegeven.
Waar Rembrandt magisch is, is De Gelder fantastisch. Zijn werk is doorgaans
krachtig van kleur. Sterk rood en oranje, blinkend wit, zachte grijzen en bruinen
verleenen vaak bijzondere aantrekkelijkheid aan zijn doeken, al missen deze de
kracht van Rembrandt en al voelt men gedurig de afhankelijkheid. Het licht is nooit
geheimzinnig en de Bijbelsche gestalten zijn doorgaans àl te werkelijk. Zijn meestal
groote figuren plaatst hij bij voorkeur tegen een donkeren achtergrond. In gebaren
en gelaatsuitdrukkingen is De
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Gelder vaak voortreffelijk, terwijl de fantastische kleedij zijner figuren al evenzeer
een aantrekkelijkheid van zijn werk uitmaakt als de verrassende kleurcombinaties
en flikkerlichten. Een doek gelijk Abraham en de Engelen, dat het Museum Boymans
bezit (afb. 78), maakt door licht, kleur en compositie een blijvenden indruk. Van De
Gelder's omvangrijk oeuvre vormen de Bijbelsche tafreelen het grootste deel. Hij
maakte o.a. een te Aschaffenburg en in het Rijksmuseum bewaarde serie van 22
passiestukken met kleine figuren, die in sommige opzichten herinneringen aan
Leonaert Bramer oproepen.
De inrichting van De Gelder's werkplaats getuigt al evenzeer van
Rembrandt-imitatie als zijn schilderijen. Hij heeft - zegt Houbraken - niet minder dan
Rembrandt ‘een voddekraam van allerhande soort van kleederen, behangsels,
schiet- en steekgeweer, harnassen enz. tot schoenen en muilen inkluis, byeen
verzamelt; en de zoldering en de wanden van zyn schildervertrek zyn behangen
met floersche en gestikt zyde bewindselen en sluyers, sommige geheel, andere
gescheurt - evenals de gewonnen legervaandels op de zaal van 't Haagsche Hof.
Uit dezen ryken voorraad haalt hy de toerustingen zyner beelden’.
Zoo was nog acht en vijftig jaren na Rembrandt's dood Aert de Gelder in zijn
fantastisch kluizenaars-milieu een levende herinnering aan onzen grootsten schilder,
een curieuze voortzetting van den uiterlijken kant eener kunst, die reeds lang als
zonderling, ja verwerpelijk gold. De Gelder heeft nog op het laatst in Rembrandt's
geest enkele doeken gemaakt, die het naast de Fransche kunst der 18e eeuw best
uithouden wat kleur, toon en subtiele opvatting betreft en waarbij men zelfs reeds
een voorgevoel krijgt van Goya. Zoo maakte hij, onmiddellijk aansluitend aan
Rembrandt's magistrale familiegroep te Brunswijk (afb. 53), het fijngevoelde en
koloristisch zeer gedistingeerde doek met een echtpaar en hun kind, dat eenige
jaren geleden door het Louvre is gekocht. Wegens zijn teere schakeeringen van
grijzen, bruinen en licht zalmrood telt dit stuk tot De Gelder's beste werken. Trouwens,
als conterfeyter behoort hij tot degenen, die in den beginnenden tijd van verval onzer
kunst uitblinken. Veel beeltenissen heeft hij niet gemaakt, maar de meeste staan
als kunstwerk ver boven de middelmaat. Zijn portret van den beroemden arts Herman
Boerhaave, in het Mauritshuis, en dat van den Dordtschen beeldhouwer Hendrick
Noteman, in Dordrecht's Museum, 1690 of '98 gedateerd (afb. 79), zijn typische
190)
stalen van hetgeen De Gelder op dit gebied vermocht .
Van De Gelder's schilderijen bevinden er zich ettelijke in Nederlandsch bezit, o.a.
in het Rijksmuseum, het Mauritshuis, het Museum Boymans en
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Dordrecht's Museum.

AFB. 79. AERT DE GELDER 1690(?).
DE BEELDHOUWER NOTEMAN. - DORDRECHT'S MUSEUM.

Geëtst heeft hij niet. Zijn teekeningen die, gelijk gezegd, geheel en al in de manier
van zijn leermeester zijn gemaakt, gingen schuil onder het oeuvre van Rembrandt,
189a)
totdat Valentiner in 1934 overtuigend aantoonde hoe ze er uitzien .
Leerlingen heeft deze laatste loot van den stam van Rembrandt's kunst niet gehad.
Een schilderwijze gelijk de zijne en composities zooals hij die maakte hadden voor
de jongeren van 1670 en later geenerlei aantrekkelijkheid meer. Aldus stierf deze
virtuoze afstammeling van Rembrandt's rijk en indrukwekkend impressionisme in
1727 zonder dat in de Noordelijke Nederlanden op eenigerlei wijze de traditie werd
voortgezet.
Behalve Nederlanders kwamen ook buitenlanders af op het gerucht van Rembrandt's
191)
fenomenaal talent. Wij noemen er hier slechts enkelen . De eerste was J u r r i a e n
192)
O v e n s (1623-1678) uit Holstein , die lang hier te lande werkte en veel
familieportretten schilderde, o.a. dat van Dr. Tulp (collectie Six), alsmede
regentenstukken (Burgerweeshuis te Amsterdam en Rijksmuseum). Tegelijkertijd
schijnt de Duitscher C h r i s t o f f e l P a u d i s z (± 1618-1666/7) uit Neder-Saksen
bij Rembrandt te hebben gewerkt. Deze werd, in tegenstelling tot Ovens, een ietwat
zoetelijk navolger van Rembrandt. Nog in 's meesters laatste levensjaren heeft
vermoedelijk Bol's leerling G o t t f r i e d K n e l l e r (1646-1723) uit Lubeck van
Rembrandt's lessen geprofiteerd.
Zoo was de roem van den grooten molenaarszoon in binnen- en buiten-
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land tot de schilders doorgedrongen en zochten velen bij hem leering, voorlichting
en inspiratie, terwijl tal van anderen hem navolgden zonder zijn onderwijs te hebben
genoten. Voor deze lange reeks van bewonderaars is hij steeds de onvergetelijke
Meester gebleven en het moet hun naar het hart gesproken zijn geweest toen
Jeremias de Decker in zijn bekenden in 1667 gedrukten lofzang op Rembrandt deze
regels dichtte:
Dat braef penceel en hoeft na niemands lof te vragen;
't Is door zich zelf vermaerd,
En heeft zijns Meesters naem misschien zoo wijd gedragen
Als 't vrije Neêrland vaert.

Eindnoten:
126) Zie aant. 131, sub A 2o. en Bauch in O.H. 1935 en '36.
127) Vgl. het door Rembrandt geretoucheerde jongenskopje van Lievens in het Rijksmuseum. Zie
verder: C. Hofstede de Groot, Rembrandt's Onderwijs aan zijn leerlingen, in Bredius-Bundel
1915. Gezegden van Rembrandt zijn bijeengebracht door W.R. Valentiner in: Rembrandt, zu
seinem 300sten Geburtstag, Amst. Meulenhoff 1906, S. 54-57.
128) Men heeft een tijdlang gemeend, dat Salomon Koninck Rembrandt behulpzaam was bij het
maken van eenige etsen. Deze hypothese heeft men terecht laten varen. Zie Thieme Becker
XXI 276.
129) Urkunden No. 46.
130) Urkunden No. 39.
130a) Just Havelaar, Oud Hollandsche Figuurschilders, 1915, blz. 150.
131) SCHEMA VAN LEERLINGEN EN NAVOLGERS VAN REMBRANDT UIT DE 17E EEUW
Over voorloopers van Rembrandt zie Dl. I en K. Bauch in O.H. 1936.
N.B.! Een lijst van Rembrandt-leerlingen, waarbij rekening is gehouden met de teekenaars en
etsers, vindt men in Hind's Gatalogue of Drawings by Dutch & Flemish Artists in the British
Museum, Vol. I p. 4.
Dr. C. Hofstede de Groot heeft in 1915 op blz. 465 vlgg. van Deel VI van zijn Kritisches
Verzeichnis de Rembrandt-leerlingen en navolgers opgesomd, die hij kende. Wij hebben een
en ander aangevuld met het voornaamste waarmede sindsdien onze kennis is verrijkt. Dit is tot
een schema verwerkt, waarin evenwel de teekenaars en etsers (b.v. Jan Ruyscher) zijn
weggelaten en de anonieme schilders niet alle zijn opgesomd, omdat de studie op dit punt nog
in haar begin is. Als leerlingen zijn, gelijk bij Hofstede de Groot, niet slechts beschouwd degenen
waarvan dit door oorkonden vaststaat, doch ook meesters, die men om stijlcritische redenen tot
leerlingen mag rekenen, b.v.v.d. Pluym, Drost enz. De doof Hofstede de Groot niet genoemde
meesters zijn gemerkt met een*.
A. REMBRANDT'S LEIDSCHE TIJD, TOT 1631.
1e. L e e r l i n g e n : J a n L i e v e n s (1607-1674; meer kameraad dan leerling); G e r r i t
D o u (1613-1675; van 1628-'31 bij Rembrandt in de leer); I s a a c d e J o u d e r v i l l e
(1613-1645 à '48; Künstler-Inventare VI 1940 en VII 126, alsook Thieme Becker).
2e. M e e s t e r s , d i e w e r k e n h e b b e n g e m a a k t i n d e n t r a n t v a n
R e m b r a n d t 's L e i d s c h e m a n i e r : W i l l e m d e P o o r t e r (werkte ± 1630-na '45);
J. v a n S t a v e r e n * (± 1625-1668; leerling v.G. Dou; schilderijen in den trant van Rembrandt
in Verviers en bij J. Murnaghan te Dublin); K a r e l v a n M a n d e r I I I (schilderij in
Kopenhagen, vgl. Hofstede de Groot t.a.p. blz. 477); L e o n a r d B r a m e r (1595-1674); P.
d e G r e b b e r * (± 1600-1652); B e n j a m i n C u y p (1612-1652, zie blz. 229); S a l o m o n
d e B r a y (1597-1664; schilderij te Cassel, No. 254); C o r n e l i s B r o u w e r († 1681; schilderij
te Cassel No. 256, waarvan wij evenwel de handteekening lezen als H. of J. Brouwer); D.
S a n t v o o r t (1610-1680; zijn Emmausgangers v. 1633 in het Louvre en enkele andere stukken,
afwijkend van zijn portretten, zijn geschilderd in Rembrandt's Leidsche manier); N. M o y a e r t
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(1592 of '93-1655; schilderijen in Amsterdam, Brunswijk, Schleissheim enz.; zie hoofdst. III);
P a u l u s L e s i r e (1611- na 1656, schilderij te Hannover); P i e t e r Q u a s t (1606-1647;
Bijbelsche voorstellingen); H.M. S o r g h (± 1611-1670; schilderijen in Brunswijk, Dresden enz.);
J a c q u e s d e s R o u s s e a u x (uit Tourcoing, overl. te Leiden 1638. Bij Hofstede de Groot
blz. 467 als J.R., doch vgl. Bredius in Gazette des Beaux Arts 1922 I, 1 vlgg., en Thieme Becker
deel XXIX); P i e t e r D u b o r d i e u * (1609-10-na 1678), in enkele zijner portretten; G e r b r a n d
B a n * (± 1613-na 1652; Bulletin v.d. Ned. Oudhk. Bond 1905 blz. 199); H o r a t i u s P a u l i j n *
(geb. ± 1644; schilderij te Mainz). Ook behooren tot deze groep de o n b e k e n d e s c h i l d e r s
der Rust op de Vlucht naar Egypte en van het Stilleven met Wapens, in den trant van Dou. Beide
meesters vindt men vermeld bij Hofstede de Groot t.a.p. blz. 467. Voorts D i r c k B l e k e r
(1644-na 1672; portret van 1657 te Brunswijk, zie ook Dl. I, noot 205); S i m o n d e V l i e g e r
(1601-1653; landschappen te Amsterdam en Kopenhagen). Telkens weer worden abusievelijk
de Rembrandtieke werken van J a n P y n a s (1583-1631), G e r r i t B l e k e r († 1656, zie
ook Dl I, noot 200), L a m b e r t J a c o b s z . (1598/9-1637), J a c o b d e W e t (1610-na 1671;
zie Wurzbach en O.H. XXXVII 215) en diens kring: A. Neranus, G. Sibylla, A. Gael, J. Colaert,
Adr. Verdoel, voor werk van Rembrandt gehouden.
3e.M e e s t e r s ,d i e o p R e m b r a n d t i n v l o e d h a d d e n :P.L a s t m a n (ziehoofdstuk
III); D a v i d B a i l l y als stillevenschilder, benevens diens kring (zie Hoofdstuk IX en Hofstede
de Groot t.a.p. blz. 471); Utrechtsche academisten gelijk A. B l o e m a e r t en G. H o n t h o r s t
(zie Hoofdstuk III).
B. REMBRANDT'S AMSTERDAMSCHE TIJD, NA 1631.
1e. L e e r l i n g e n : J a c o b A d r i a e n s z . B a c k e r (1608-1651; 1631 of '32 bij Rembrandt);
F e r d i n a n d B o l (1616-1680; ± 1633-'35 bij Rembrandt); G o v e r t F l i n c k (1615-1660;
als voren); J o h a n n e s V i c t o r s (1620-na 1676; als voren); A b r a h a m v a n d e n
H e c k e (werkzaam ± 1635-na 1655; als voren; een Berouwhebbenden Judas van 1654 bezit
de Ermitage); G. H o r s t (± 1613-1652; ± 1635 à '40 bij Rembrandt; schilderijen te Berlijn, te
Stockholm, in het Bredius-Museum enz. Zie Bredius in Oud Holland 1933, 1, Valentiner in O.H.
1933, 241 en Klass. d. Kunst XXXII); J a c o b v a n D o r s t e n († 1678; als voren; zie
Künstler-Inv. II 713 en VII 50; zie zijn schilderij te Dresden); R e i n i e r v a n G h e r w e n (†
1662; als voren; de twee eenige van hem bekende werken zijn in München en Weenen; misschien
geen leerling; zie Thieme Becker en Künstler-Inventare VII 50); L e e n d e r t C o r n e l i s z .
v a n B e y e r e n (Amst. 1620-1649; in 1637 reeds leerling van Rembrandt; geen schilderijen
bekend; zie Oud Holland 1887, Künstler-Inventare I 250, en VII 15, Burl. Magazine XLIII, 104,
waar Bredius hem eenige schilderijen toeschrijft); G e r b r a n d t v a n d e n E e c k h o u t
(1621-1674; vermoedelijk kort na 1625 bij Rembrandt); P h i l i p s K o n i n c k (1619-1688;
vermoedelijk geen leerling; zie over hem blz. 290); K a r e l v a n d e r P l u y m († 1672; als
voren; zie Hofstede de Groot t.a.p. blz. 474, Burl. Mag. XXVI, 172 en vooral Bredius in Oud
Holland 1932, 241 vlg.); S a m u e l v a n H o o g s t r a t e n (1627-1678; tegen 1642 bij
Rembrandt) L a m b e r t D o o m e r (1622/3-1700; vermoedelijk ± 1640 bij Rembrandt; zie Th.
Becker, K. Inv. I 74 en Oud Holland 1929, 171); H e n d r i c k H e e r s c h o p * (Haarl. 1620-na
'72; 1642 leerling van Rembrandt); C a r e l F a b r i t i u s (1622-1654; omstr. 1641 à '43 bij
Rembrandt; zie over hem hoofdstuk XIII); B a r e n t F a b r i t i u s (1624-1673; vermoedelijk
1652 bij Rembrandt); N i c o l a e s M a e s (1634-1693; kwam bij Rembrandt omstreeks 1648
à 1650); C o n s t a n t i j n v a n R e n e s s e (1626-1680; schilderij in de verzameling Czernin
te Weenen; zie Falck in Jahrbuch d. Preuss. Kunstsammlungen 1924, blz. 191); W i l l e m
D r o s t (werkt ± 1655; zie over hem Thieme Becker, Falck in Kunstbladet 1925; Oud Holland
XLII, 75 en XLVI, 33, 40, 96); J a n v a n G l a b b e c k (vóór 1634-1686; 1653 bij Rembrandt;
geen schilderijen bekend); T i t u s v a n R i j n (1641-1668; Rembrandt's zoon; in 1656 worden
schilderijen van hem vermeld, doch heden is er geen bekend; Over Titus als teekenaar zie O.H.
1938, 268); A e r t d e G e l d e r (1645-1727; was omstr. 1660 bij Rembrandt).
2e. M e e s t e r s , v a n w i e w e r k e n b e s t a a n i n R e m b r a n d t 's
A m s t e r d a m s c h e m a n i e r e n :S a l o m o n K o n i n c k (1609-1656;leerlingvanMoyaert;
imiteert ook Rembrandt's werk van ± 1630-'31); A b r a h a m v a n D y c k (1635/6-'75; zie
Hofstede de Groot t.a.p. blz. 476 en vergelijk het schilderij in het Mauritshuis. Tal van werken
van dezen meester gaan onder den naam van Maes); H e i m a n D u l l a e r t (1636-'84; wordt
1653 in verband met Rembrandt genoemd; zie G. Hofstede de Groot t.a.p. blz. 476 en T.
Duyfhuizen in Nieuwe Rott. Courant, 5 Mei 1934, Avondblad E); J a c o b u s L e v e c q (Dordt
1634-'75; kan ± 1653 leerling van Rembrandt geweest zijn. Behalve de door Hofstede de Groot
t.a.p. blz. 476 vermelde werken geldt tegenwoordig, ook het Damesportret te Brussel, dat op
dezelfde blz. door De Groot als werk van Abr. v. Dyck wordt verworpen, als werk van Levecq;
zie Schneider bij Th. Becker. Vgl. voorts Hofstede de Groot in Repertorium f. Kunstwissenschaft
L, 1929, 136 vlgg. Zie ook catalogus der Vermeer-tentoonstelling Rotterdam 1935); J.A.
M a r i e n h o f f * († na 1677; deze Knupfer-achtige meester heeft verscheiden Bijbelsche
schilderijen gemaakt, die in onderwerp en behandeling Rembrandt's invloed verraden. Zie over
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132)
133)
134)
135)
136)
137)
138)
139)

hem Thieme Becker. Aan de daar opgesomde schilderijen kan een Bevrijding van Petrus uit de
Gevangenis, 1649 gedateerd, te Cassel, worden toegevoegd); C a r e l v a n S a v o y (±
1621-1663; schilderijen te Darmstadt, zie Thieme Becker XXIX).
3e. E n k e l e o n b e k e n d e H o l l a n d s c h e l e e r l i n g e n e n n a v o l g e r s v a n
R e m b r a n d t 's A m s t e r d a m s c h e m a n i e r e n :
a. M e e s t e r v a n d e O n t h o o f d i n g v a n J o h a n n e s d e n D o o p e r (Rijksmuseum,
cat. No. 921 op naam van C. Fabritius). Zie Hofstede de Groot t.a.p. blz. 467.
b. M e e s t e r v a n d e n J o z e f i n d e G e v a n g e n i s (Woburn Abbey). Zie over hem
Hofstede de Groot t.a.p. blz. 467.
c. M e e s t e r v a n d e n V a l k e n i e r . Dit door Hofstede de Groot t.a.p. blz. 467 vermelde
doek, dat zich thans in het Museum te Götheborg bevindt (Kl. 1921, blz. 97a), is van dezelfde
hand als een dergslijk doek (Kruisridder) te Kopenhagen (Kl. 1921 blz. 97). Het vraagstuk of
deze doeken al dan niet van Rembrandt zijn, is nog niet opgelost.
d. M e e s t e r v a n d e b i d d e n d e F a m i l i e (schilderijen in de Ermitage en in
Bridgewaterhouse te Londen, vermeld bij Hofstede de Groot t.a.p. blz. 468). Wij kennen meer
schilderijen van deze hand. Zij gaan meest door voor werk van Rembrandt.
e. M e e s t e r v a n d e n L o t h e n z i j n D o c h t e r s (Museum Rath, Boedapest). Vgl.
Hofstede de Groot t.a.p. blz. 468-69. Zie ook Bredius-Bundel 1915, plaat No. 27.
f. M e e s t e r v a n d e n M a n m e t d e D r a a i l i e r (verzameling Yoessoepoff te
Leningrad). Vgl. Hofstede de Groot t.a.p. blz. 468-69. Zie ook Bredius-Bundel 1915, plaat No.
28.
g. M e e s t e r v a n h e t L a n d s c h a p t e D r e s d e n . Vgl. Hofstede de Groot t.a.p. blz.
469. Wij deelen de meening van Hofstede de Groot, dat dit schilderij, hoewel dicht bij het werk
van Aert de Gelder staande, niet van dezen is.
Aan deze zeven onbekende Rembrandt-navolgers vallen nog verscheiden andere toe te voegen,
maar aangezien wij bij het opsommen daarvan ons zouden moeten begeven in breedvoerige
motiveering onzer opvatting, willen wij ze niet vermelden. Slechts wijzen wij er op, dat zoowel
het auteurschap van Abraham met de Engelen (Ermitage, Kl. 162) als Het offer van Manoah
(Dresden, Kl. 194), die beide sinds jaren als werk van Rembrandt gaan, in den laatsten tijd wordt
betwijfeld, terwijl ook critiek is geoefend op de toeschrijving aan Rembrandt van diens Geeseling
te Darmstadt.
Eindelijk mogen wij vermelden, dat van den bij Hofstede de Groot t.a.p. blz. 468 vermelden Man
met den slappen Hoed het origineel van Rembrandt is gevonden, (afb. bij Bredius, Rembrandt,
630 Afbeeldingen Utr. z.j. (1935) blz. 238), dat de daar vermelde geografen zijn teruggevonden
en van Rembrandt blijken te zijn (Bredius t.a.p. blz. 423), dat de Man met de bonten Muts (H.d.G.
t.a.p. S. 468) vermoedelijk een D r o s t is en dat men thans aanneemt, dat de op dezelfde plaats
in de 3e alinea door H.d.G. vermelde werken van M a e s zijn, behalve De Arbeiders in den
Wijnberg, die van de hand van V i c t o r s blijken.
4e. B u i t e n l a n d s c h e l e e r l i n g e n e n n a v o l g e r s v a n R e m b r a n d t (Vgl.
Hofstede de Groot, Krit. Verz. VI 477-78, waarnaar het volgende geheel is bewerkt): B e r n a r d
K e i h l , Deen, geb. 1625 (was omstr. 1648-1656 bij Rembrandt); G o d f r i e d K n e l l e r
(1645-1723), uit Lübeck (was bij Rembrandt in diens laatste levensjaren); T h o m a s
M a t h i s e n , of M a t h i a s , vermoedelijk een Deen (was leerling of navolger); J o h a n n
U l r i c h M a i r (± 1630-1704), uit Augsburg (leerling, vermoedelijk omstr. 1648); J u r r i a e n
O v e n s (1623-1678) uit Holstein (was vermoedelijk reeds omstr. 1642 bij Rembrandt en bleef
in Holland tot 1663); C h r i s t o f f e l P a u d i s s (± 1618-1666-7) uit Nedersaksen (was
vermoedelijk gelijktijdig met Ovens bij Rembrandt), M i c h i e l W i l l e m a n s (± 1620-1706)
uit Koningsbergen (kwam 1649 in Holland en ging er met Rembrandt om); F r a n s
W u l f h a g e n uit Bremen (werkte volgens Houbraken in Rembrandt's manier; er is een schilderij
van hem in het Focke Museum te Bremen); H e n d r i c k J a n s e n (1625-1667) uit Flensburg
in Sleeswijk (was 1645-'48 bij Rembrandt en 1651 opnieuw in Holland); C.F.W. D i e t r i c h
(1712-1774), Duitsch navolger; J.G. T r a u t m a n n (1713-1769), Duitsch navolger; G.B.
C a s t i g l i o n e (1616-1670), Italiaansch navolger.
Zie Dr. H. Schneider, Jan Lievens, sein Leben und seine Werke. Haarlem 1932 (Verhandelingen
van Teyler's Tweede Genootschap, Nieuwe Reeks, tweede Deel). Vgl. ook O.H. 1936, 193.
Hofstede de Groot, Urkunden über Rembrandt, No. 18, § 8.
Rovinski 61. Zie Schneider t.a.p. blz. 267/8.
Zie den tekst bij Flavius Josephus I 13 en vgl. Schneider t.a.p. blz. 50 en 91 No. 2.
Zie Schneider, afb. 26.
Zie Schneider, afb. 28-33.
Vgl. Deel I, aant. 245, en Schneider t.a.p. blz, 115 No. 99 en blz. 116 No. 102.
Bredius, Künstler-Inventare VI 1940 vlgg., met facsimiles der kwitanties. Zie verder K. Inv. VII
126 en Thieme Becker.

140) Zie aant. 131 sub A 2o.
141) Zie Thieme Becker.
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142) Zie Thieme Becker.
131) SCHEMA VAN LEERLINGEN EN NAVOLGERS VAN REMBRANDT UIT DE 17E EEUW
Over voorloopers van Rembrandt zie Dl. I en K. Bauch in O.H. 1936.
N.B.! Een lijst van Rembrandt-leerlingen, waarbij rekening is gehouden met de teekenaars en
etsers, vindt men in Hind's Catalogue of Drawings by Dutch & Flemish Artists in the British
Museum, Vol. I p. 4.
Dr. C. Hofstede de Groot heeft in 1915 op blz. 465 vlgg. van Deel VI van zijn Kritisches
Verzeichnis de Rembrandt-leerlingen en navolgers opgesomd, die hij kende. Wij hebben een
en ander aangevuld met het voornaamste waarmede sindsdien onze kennis is verrijkt. Dit is tot
een schema verwerkt, waarin evenwel de teekenaars en etsers (b.v. Jan Ruyscher) zijn
weggelaten en de anonieme schilders niet alle zijn opgesomd, omdat de studie op dit punt nog
in haar begin is. Als leerlingen zijn, gelijk bij Hofstede de Groot, niet slechts beschouwd degenen
waarvan dit door oorkonden vaststaat, doch ook meesters, die men om stijlcritische redenen tot
leerlingen mag rekenen, b.v.v.d. Pluym, Drost enz. De doof Hofstede de Groot niet genoemde
meesters zijn gemerkt met een *.
A. REMBRANDT'S LEIDSCHE TIJD, TOT 1631.
1e. L e e r l i n g e n : J a n L i e v e n s (1607-1674; meer kameraad dan leerling); G e r r i t
D o u (1613-1675; van 1628-'31 bij Rembrandt in de leer); I s a a c d e J o u d e r v i l l e
(1613-1645 à '48; Künstler-Inventare VI 1940 en VII 126, alsook Thieme Becker).
2e. M e e s t e r s , d i e w e r k e n h e b b e n g e m a a k t i n d e n t r a n t v a n
R e m b r a n d t ' s L e i d s c h e m a n i e r : W i l l e m d e P o o r t e r (werkte ± 1630-na '45);
J. v a n S t a v e r e n * (± 1625-1668; leerling v.G. Dou; schilderijen in den trant van Rembrandt
in Verviers en bij J. Murnaghan te Dublin); K a r e l v a n M a n d e r I I I (schilderij in
Kopenhagen, vgl. Hofstede de Groot t.a.p. blz. 477); L e o n a r d B r a m e r (1595-1674); P.
d e G r e b b e r * (± 1600-1652); B e n j a m i n C u y p (1612-1652, zie blz. 229); S a l o m o n
d e B r a y (1597-1664; schilderij te Cassel, No. 254); C o r n e l i s B r o u w e r († 1681; schilderij
te Cassel No. 256, waarvan wij evenwel de handteekening lezen als H. of J. Brouwer); D.
S a n t v o o r t (1610-1680; zijn Emmausgangers v. 1633 in het Louvre en enkele andere stukken,
afwijkend van zijn portretten, zijn geschilderd in Rembrandt's Leidsche manier); N. M o y a e r t
(1592 of '93-1655; schilderijen in Amsterdam, Brunswijk, Schleissheim enz.; zie hoofdst. III);
P a u l u s L e s i r e (1611- na 1656, schilderij te Hannover); P i e t e r Q u a s t (1606-1647;
Bijbelsche voorstellingen); H.M. S o r g h (± 1611-1670; schilderijen in Brunswijk, Dresden enz.);
J a c q u e s d e s R o u s s e a u x (uit Tourcoing, overl. te Leiden 1638. Bij Hofstede de Groot
blz. 467 als J.R., doch vgl. Bredius in Gazette des Beaux Arts 1922 I, 1 vlgg., en Thieme Becker
deel XXIX); P i e t e r D u b o r d i e u * (1609-10-na 1678), in enkele zijner portretten; G e r b r a n d
B a n * (± 1613-na 1652; Bulletin v.d. Ned. Oudhk. Bond 1905 blz. 199); H o r a t i u s P a u l i j n *
(geb. ± 1644; schilderij te Mainz). Ook behooren tot deze groep de o n b e k e n d e s c h i l d e r s
der Rust op de Vlucht naar Egypte en van het Stilleven met Wapens, in den trant van Dou. Beide
meesters vindt men vermeld bij Hofstede de Groot t.a.p. blz. 467. Voorts D i r c k B l e k e r
(1644-na 1672; portret van 1657 te Brunswijk, zie ook Dl. I, noot 205); S i m o n d e V l i e g e r
(1601-1653; landschappen te Amsterdam en Kopenhagen). Telkens weer worden abusievelijk
de Rembrandtieke werken van J a n P y n a s (1583-1631), G e r r i t B l e k e r († 1656, zie
ook Dl I, noot 200), L a m b e r t J a c o b s z . (1598/9-1637), J a c o b d e W e t (1610-na 1671;
zie Wurzbach en O.H. XXXVII 215) en diens kring: A. Neranus, G. Sibylla, A. Gael, J. Colaert,
Adr. Verdoel, voor werk van Rembrandt gehouden.
3e.M e e s t e r s ,d i e o p R e m b r a n d t i n v l o e d h a d d e n :P.L a s t m a n (ziehoofdstuk
III); D a v i d B a i l l y als stillevenschilder, benevens diens kring (zie Hoofdstuk IX en Hofstede
de Groot t.a.p. blz. 471); Utrechtsche academisten gelijk A. B l o e m a e r t en G. H o n t h o r s t
(zie Hoofdstuk III).
B. REMBRANDT'S AMSTERDAMSCHE TIJD, NA 1631.
1e. L e e r l i n g e n : J a c o b A d r i a e n s z . B a c k e r (1608-1651; 1631 of '32 bij Rembrandt);
F e r d i n a n d B o l (1616-1680; ± 1633-'35 bij Rembrandt); G o v e r t F l i n c k (1615-1660;
als voren); J o h a n n e s V i c t o r s (1620-na 1676; als voren); A b r a h a m v a n d e n
H e c k e (werkzaam ± 1635-na 1655; als voren; een Berouwhebbenden Judas van 1654 bezit
de Ermitage); G. H o r s t (± 1613-1652; ± 1635 à '40 bij Rembrandt; schilderijen te Berlijn, te
Stockholm, in het Bredius-Museum enz. Zie Bredius in Oud Holland 1933, 1, Valentiner in O.H.
1933, 241 en Klass. d. Kunst XXXII); J a c o b v a n D o r s t e n († 1678; als voren; zie
Künstler-Inv. II 713 en VII 50; zie zijn schilderij te Dresden); R e i n i e r v a n G h e r w e n (†
1662; als voren; de twee eenige van hem bekende werken zijn in München en Weenen; misschien
geen leerling; zie Thieme Becker en Künstler-Inventare VII 50); L e e n d e r t C o r n e l i s z .
v a n B e y e r e n (Amst. 1620-1649; in 1637 reeds leerling van Rembrandt; geen schilderijen
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bekend; zie Oud Holland 1887, Künstler-Inventare I 250, en VII 15, Burl. Magazine XLIII, 104,
waar Bredius hem eenige schilderijen toeschrijft); G e r b r a n d t v a n d e n E e c k h o u t
(1621-1674; vermoedelijk kort na 1625 bij Rembrandt); P h i l i p s K o n i n c k (1619-1688;
vermoedelijk geen leerling; zie over hem blz. 290); K a r e l v a n d e r P l u y m († 1672; als
voren; zie Hofstede de Groot t.a.p. blz. 474, Burl. Mag. XXVI, 172 en vooral Bredius in Oud
Holland 1932, 241 vlg.); S a m u e l v a n H o o g s t r a t e n (1627-1678; tegen 1642 bij
Rembrandt) L a m b e r t D o o m e r (1622/3-1700; vermoedelijk ± 1640 bij Rembrandt; zie Th.
Becker, K. Inv. I 74 en Oud Holland 1929, 171); H e n d r i c k H e e r s c h o p * (Haarl. 1620-na
'72; 1642 leerling van Rembrandt); C a r e l F a b r i t i u s (1622-1654; omstr. 1641 à '43 bij
Rembrandt; zie over hem hoofdstuk XIII); B a r e n t F a b r i t i u s (1624-1673; vermoedelijk
1652 bij Rembrandt); N i c o l a e s M a e s (1634-1693; kwam bij Rembrandt omstreeks 1648
à 1650); C o n s t a n t i j n v a n R e n e s s e (1626-1680; schilderij in de verzameling Czernin
te Weenen; zie Falck in Jahrbuch d. Preuss. Kunstsammlungen 1924, blz. 191); W i l l e m
D r o s t (werkt ± 1655; zie over hem Thieme Becker, Falck in Kunstbladet 1925; Oud Holland
XLII, 75 en XLVI, 33, 40, 96); J a n v a n G l a b b e c k (vóór 1634-1686; 1653 bij Rembrandt;
geen schilderijen bekend); T i t u s v a n R i j n (1641-1668; Rembrandt's zoon; in 1656 worden
schilderijen van hem vermeld, doch heden is er geen bekend; Over Titus als teekenaar zie O.H.
1938, 268); A e r t d e G e l d e r (1645-1727; was omstr. 1660 bij Rembrandt).
2e. M e e s t e r s , v a n w i e w e r k e n b e s t a a n i n R e m b r a n d t 's
A m s t e r d a m s c h e m a n i e r e n :S a l o m o n K o n i n c k (1609-1656;leerlingvanMoyaert;
imiteert ook Rembrandt's werk van ± 1630-'31); A b r a h a m v a n D y c k (1635/6-'75; zie
Hofstede de Groot t.a.p. blz. 476 en vergelijk het schilderij in het Mauritshuis. Tal van werken
van dezen meester gaan onder den naam van Maes); H e i m a n D u l l a e r t (1636-'84; wordt
1653 in verband met Rembrandt genoemd; zie C. Hofstede de Groot t.a.p. blz. 476 en T.
Duyfhuizen in Nieuwe Rott. Courant, 5 Mei 1934, Avondblad E); J a c o b u s L e v e c q (Dordt
1634-'75; kan ± 1653 leerling van Rembrandt geweest zijn. Behalve de door Hofstede de Groot
t.a.p. blz. 476 vermelde werken geldt tegenwoordig ook het Damesportret te Brussel, dat op
dezelfde blz. door De Groot als werk van Abr. v. Dyck wordt verworpen, als werk van Levecq;
zie Schneider bij Th. Becker. Vgl. voorts Hofstede de Groot in Repertorium f. Kunstwissenschaft
L, 1929, 136 vlgg. Zie ook catalogus der Vermeer-tentoonstelling Rotterdam 1935); J.A.
M a r i e n h o f f * († na 1677; deze Knupfer-achtige meester heeft verscheiden Bijbelsche
schilderijen gemaakt, die in onderwerp en behandeling Rembrandt's invloed verraden. Zie over
hem Thieme Becker. Aan de daar opgesomde schilderijen kan een Bevrijding van Petrus uit de
Gevangenis, 1649 gedateerd, te Cassel, worden toegevoegd); C a r e l v a n S a v o y (±
1621-1663; schilderijen te Darmstadt, zie Thieme Becker XXIX).
3e. E n k e l e o n b e k e n d e H o l l a n d s c h e l e e r l i n g e n e n n a v o l g e r s v a n
R e m b r a n d t 's A m s t e r d a m s c h e m a n i e r e n :
a. M e e s t e r v a n d e O n t h o o f d i n g v a n J o h a n n e s d e n D o o p e r (Rijksmuseum,
cat. No. 921 op naam van C. Fabritius). Zie Hofstede de Groot t.a.p. blz. 467.
b. M e e s t e r v a n d e n J o z e f i n d e G e v a n g e n i s (Woburn Abbey). Zie over hem
Hofstede de Groot t.a.p. blz. 467.
c. M e e s t e r v a n d e n V a l k e n i e r . Dit door Hofstede de Groot t.a.p. blz. 467 vermelde
doek, dat zich thans in het Museum te Götheborg bevindt (Kl. 1921, blz. 97a), is van dezelfde
hand als een dergelijk doek (Kruisridder) te Kopenhagen (Kl. 1921 blz. 97). Het vraagstuk of
deze doeken al dan niet van Rembrandt zijn, is nog niet opgelost.
d. M e e s t e r v a n d e b i d d e n d e F a m i l i e (schilderijen in de Ermitage en in
Bridgewaterhouse te Londen, vermeld bij Hofstede de Groot t.a.p. blz. 468). Wij kennen meer
schilderijen van deze hand. Zij gaan meest door voor werk van Rembrandt.
e. M e e s t e r v a n d e n L o t h e n z i j n D o c h t e r s (Museum Rath, Boedapest). Vgl.
Hofstede de Groot t.a.p. blz. 468-69. Zie ook Bredius-Bundel 1915, plaat No. 27.
f. M e e s t e r v a n d e n M a n m e t d e D r a a i l i e r (verzameling Yoessoepoff te
Leningrad). Vgl. Hofstede de Groot t.a.p. blz. 468-69. Zie ook Bredius-Bundel 1915, plaat No.
28.
g. M e e s t e r v a n h e t L a n d s c h a p t e D r e s d e n . Vgl. Hofstede de Groot t.a.p. blz.
469. Wij deelen de meening van Hofstede de Groot, dat dit schilderij, hoewel dicht bij het werk
van Aert de Gelder staande, niet van dezen is.
Aan deze zeven onbekende Rembrandt-navolgers vallen nog verscheiden andere toe te voegen,
maar aangezien wij bij het opsommen daarvan ons zouden moeten begeven in breedvoerige
motiveering onzer opvatting, willen wij ze niet vermelden. Slechts wijzen wij er op, dat zoowel
het auteurschap van Abraham met de Engelen (Ermitage, Kl. 162) als Het offer van Manoah
(Dresden, Kl. 194), die beide sinds jaren als werk van Rembrandt gaan, in den laatsten tijd wordt
betwijfeld, terwijl ook critiek is geoefend op de toeschrijving aan Rembrandt van diens Geeseling
te Darmstadt.
Eindelijk mogen wij vermelden, dat van den bij Hofstede de Groot t.a.p. blz. 468 vermelden Man
met den slappen Hoed het origineel van Rembrandt is gevonden, (afb. bij Bredius, Rembrandt,
630 Afbeeldingen Utr. z.j. (1935) blz. 238), dat de daar vermelde geografen zijn teruggevonden
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144)
145)
146)
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148)
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151)
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153)
154)
154a)
155)
156)
157)
158)
159)
160)
161)
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en van Rembrandt blijken te zijn (Bredius t.a.p. blz. 423), dat de Man met de bonten Muts (H.d.G.
t.a.p. S.468) vermoedelijk een D r o s t is en dat men thans aanneemt, dat de op dezelfde plaats
in de 3e alinea door H.d.G. vermelde werken van M a e s zijn, behalve De Arbeiders in den
Wijnberg, die van de hand van V i c t o r s blijken.
4e. B u i t e n l a n d s c h e l e e r l i n g e n e n n a v o l g e r s v a n R e m b r a n d t (Vgl.
Hofstede de Groot, Krit. Verz. VI 477-78, waarnaar het volgende geheel is bewerkt): B e r n a r d
K e i h l , Deen, geb. 1625 (was omstr. 1648-1656 bij Rembrandt); G o d f r i e d K n e l l e r
(1645-1723), uit Lübeck (was bij Rembrandt in diens laatste levensjaren); T h o m a s
M a t h i s e n , of M a t h i a s , vermoedelijk een Deen (was leerling of navolger); J o h a n n
U l r i c h M a i r (± 1630-1704), uit Augsburg (leerling, vermoedelijk omstr. 1648); J u r r i a e n
O v e n s (1623-1678) uit Holstein (was vermoedelijk reeds omstr. 1642 bij Rembrandt en bleef
in Holland tot 1663); C h r i s t o f f e l P a u d i s s (± 1618-1666-7) uit Nedersaksen (was
vermoedelijk gelijktijdig met Ovens bij Rembrandt), M i c h i e l W i l l e m a n s (± 1620-1706)
uit Koningsbergen (kwam 1649 in Holland en ging er met Rembrandt om); F r a n s
W u l f h a g e n uit Bremen (werkte volgens Houbraken in Rembrandt's manier; er is een schilderij
van hem in het Focke Museum te Bremen); H e n d r i c k J a n s e n (1625-1667) uit Flensburg
in Sleeswijk (was 1645-'48 bij Rembrandt en 1651 opnieuw in Holland); C.F.W. D i e t r i c h
(1712-1774), Duitsch navolger; J.G. T r a u t m a n n (1713-1769), Duitsch navolger; G.B.
C a s t i g l i o n e (1616-1670), Italiaansch navolger.
Zie Dr. K. Bauch, Jacob Adriaensz. Backer, Berlin 1926. Zie ook O.H. XLII, 141 en 278, en O.H.
XLIII, 289. Het verhaal van zijn huwelijk met de dochter van den zeeschilder H. Vroom is een
fabel (O.H. XVIII, 226).
Zie Dl. 1, noot 243.
Afb. bij Bauch, Tafel 29.
Zelfportret van 1644, afgebeeld bij Bauch, Tafel 34.
Vgl. Dl. I blz. 147 en noot 245, bovendien Dl. II blz. 118 en 124.
Hofstede de Groot bij Thieme-Becker sub Flinck; Burlington Magazine XXXVIII 195; O.H. XLII,
215.
Houbraken II 24.
Houbraken II 22.
Thieme Becker sub Nicolaes Flinck.
Houbraken II 23.
Houbraken II 21.
Zie vooral H. Schneider in O.H. XLII, 215 vlgg., en de daar aangehaalde literatuur. Voorts Dr.
H.v.d. Waal, geciteerd in aant. 66a, en Dl. I van dit boek, aant. 245.
Dr. H van de Waal oppert in zijn proefschrift (titel zie aant. 66a) o.i. terecht de veronderstelling,
dat dit ontwerpen in klein formaat waren.
Afb. in Bredius-Bundel 1915.
Zie Thieme Becker in verbo en de daar geciteerde literatuur. Over Bol's zelfportretten vgl.
Burlington Magazine XXXVIII, 18; XLVII, 72; XLIII, 22 en 153. Zie ook O.H. 1929, 134.
Hofstede de Groot, Beschr. u Krit. Verzeichnis VI 472.
Rembrandt-Urkunden Nrs. 39 en 79.
Vgl. Bol's portretten van een echtpaar, vroeger als werk van Rembrandt bij Lord Ashburton, later
bij Alfred Rothschild. De vrouw is afgebeeld O.H. XXIX 193.
Wij denken o.a. aan het mans- en vrouwsportret te Brunswijk (Kl. 68) en aan die te Weenen (Kl.
69).
Zie Bredius in O.H. XXIX 193 en XXX 83, alsmede in Burlington Magazine XX 330 en XXIV 217.
Hiertegen Hofstede de Groot in O.H. XXX 74.
Vgl. Dl. I, blz. 88.
Zie Hofstede de Groot in Bredius-Bundel 1915, afb. No. 26. Het groote doek van Bol behoort
tot een reeks van vijf doeken, die tezamen de beschildering vormden der groote zaal van een
woonhuis op de Nieuwe Gracht No. 6 te Utrecht. Vier ervan bevinden zich thans in het
o

o

Vredespaleis en stellen voor: 1 . Het Vinden van Mozes; 2 . Thetis geeft aan Achilles een nieuw
o

164)
165)
165a)
166)

o

Borstharnas; 3 . Koning Amasias en de Profeet; 4 . Jozef, Koren uitdeelende aan zijn Broeders.
Het vijfde doek, dat Abraham en de Engelen verbeeldt en gemerkt is, is beschreven in v.
Riemsdijk's Catalogus van het Rijksmuseum, editie van 1920, No. 552. Het is in bruikleen
gegeven aan het Internationaal Arbeidsbureau te Genève.
Zie Houbraken I en Schneider in Jahrb. Berl. 1926, 74 vlgg. Ook Dr. H.v.d. Waal, geciteerd in
aant. 66a.
Zie over de andere ontwerpen Schneider t.a.p., alwaar men op blz. 78 een voortreffelijke
vergelijking vindt van den Bol en den Flinck in de Burgemeesterskamer.
Het doek verving vermoedelijk een geweigerden Rembrandt. Zie O.H. 1935, 241 en v.d. Waal's
dissertatie (titel in aant. 66a).
O.H. VI, 71.
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167) Uit een notarieele acte van 1658, uitgegeven door Bredius in Künstler- Inventare IV 1255, weten
wij, dat Bol naar vrouwelijk naakt teekende en schilderde tezamen met Flinck, Strijcker, De Helt
Stokade en Jacob van Loo.
168) Zie Thieme Becker en Wurzbach, Niederl. Künstler-Lexikon. Voorts Künstler-Inventare II 587
en 596, VII 255.
169) Hofstede de Groot in Burlington Magazine XLVII 265.
170) Goede portretten van Victors waren, als bruikleen van Jhr. Mr. H. van Weede, tentoongesteld
in het Frans Hals Museum. Een fraai Mansportret was in de veiling bij Fred. Muller & Co., 30
April 1907 (afbeelding in den catalogus).
171) Zie Thieme Becker en Künstler-Inventare I 250, VI 15.
172) Burlington Mag. XLVIII, 104.
173) De bedoelde schilderij wordt door Valentiner (N. Maes, Berlin-Leipzig 1924) aan Nicolaes Maes
toegeschreven.
174) Zie Thieme Becker.
175) De portretten van Eeckhout's ouders zijn afgebeeld in ‘Amsterdam in de 17e Eeuw’, III 64, en
waren tentoongesteld in de Royal Academy te Londen 1929, Nos. 137 en 138. Het portret van
Valckenier is afgebeeld Oude Kunst 1916, na blz. 204.
176) Houbraken, Groote Schouburgh, I 174.
177) Thieme Becker in verbo.
178) Bredius in Oud Holland XLVIII. Sommige daar aan dezen dilettant toegeschreven werken zijn
o.i. te goed om van zijn hand te kunnen zijn.
179) Hofstede de Groot bij Thieme Becker. Zie ook O.H. XLVI 171, alsook Bredius in Revue de l'Art
1910, II, 401 en Künstler-Inventare I 74.
180) Bulletin Ned. Oudheidk. Bond 1909, 126. Doomer heeft veel naar Rembrandt gecopieerd. Zie
O.H. 1929, 176 en Gerzon.
181) Afgebeeld in O.H. 1929, blz. 181.
182) Hofstede de Groot en Spies, Die Rheinlandschaften des L. Doomer, in Wallraf-Richartz-Jahrbuch
1926/27, 183 vlgg. Over de dateering van Doomer's reis naar Duitschland zie O.H. 1934, 150.
Vgl. ook Dr. H. Gerson, Ausbreitung und Nachwirkung d. Holl. Malerei d. 17. Jahrh.
183) Literatuur over C. Fabritius zie aant. 240.
184) Voor niet genoemden zie aant. 131.
185) Hofstede de Groot bij Thieme Becker. Biographica in O.H. XLVIII 107 vlgg., vooral blz. 132,
noot. Zie voorts O.H. XLVIII 236, en Valentiner in Art Bulletin 1932 No. 3, waar o.i. verschillende
werken ten onrechte aan B. Fabritius zijn toegeschreven.
186) Onze Kunst 1928, blz. 88.
187) Afb. bij Valentiner, Pieter de Hooch, Klass. d. Kunst Bnd. XXXV, 183.
187a Vermeer-tentoonstelling Rotterdam 1935 No. 14, afb. 31.
188) Literatuur zie aant. 131 sub B, 1o.
189) Houbraken, Groote Schouburgh, III 206. Dr. K. Lilienfeld, Arent de Gelder, Den Haag Nijhoff
1914. Lilienfeld bij Thieme Becker. Archivalia ter aanvulling van Lilienfeld gaf J.L. van Dalen in
de Nieuwe Rotterd. Courant van 13 Maart 1924, Avondblad B. Zie voorts o.m.O.H. 1925, 236,
1929, 31 en Pantheon 1928, 325.
189a) Over zijn teekeningen, die vroeger alle voor werk van Rembrandt doorgingen, zie Valentiner,
Rembrandt (Zeichnungen II), inleiding (Klassiker der Kunst XXXII).
190) Doordien de compositie van sommige werken van De Gelder uiteenviel door gebrek aan
samenhang, zijn er enkele verminkt, meestal doordat ze in tweeën zijn gesneden. Dr. Lilienfeld
heeft in zijn in aant. 189 genoemde monografie eenige daarvan gereconstrueerd door aan te
toonen, welke stukken bij elkaar behooren. Hofstede de Groot behandelde daarna in O.H. 1925,
236 een dergelijk geval.
189a) Over zijn teekeningen, die vroeger alle voor werk van Rembrandt doorgingen, zie Valentiner,
Rembrandt (Zeichnungen II), inleiding (Klassiker der Kunst XXXII)
191) Zie hunne namen in aant. 131, sub B. 4o.
192) Zie over hem Dr. H. Schmidt, Jürgen Ovens, Kiel 1922.
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Derde hoofdstuk (XII) - Portretschilders, onafhankelijk van
Rembrandt.

AFB. 80. B. VAN DER HELST 1647. HET VOORSTELLEN DER BRUID. - LENINGRAD.

Tegen 1640 werd in onze koopmanskringen de behoefte wakker aan een nieuwen
portretstijl. De toenemende welvaart en groeiende weelde schiepen ook voor het
conterfeytsel een nieuwe mode. Het mocht niet meer sober, streng en ernstig zijn
gelijk dat van Mierevelt en het mocht ook gerust wat kleuriger wezen dan hetgeen
b.v. Nicolaes Elias, de meest gezochte Amsterdamsche portretschilder, placht te
maken. Niet slechts behaaglijkheid en goede sier moest het moderne portret tot
uitdrukking brengen, maar het behoorde ook levendig te zijn en beweeglijk zonder
dat de deftigheid er onder leed.
Het portret-type, dat Mierevelt had geschapen en dat diens stempel had gedrukt
op een goed deel der beeltenissen uit de eerste dertig jaren der eeuw, had evenals
het latere van Elias zijn tijd gehad. Hals en Rembrandt waren geen goede
voorbeelden, want de eerste was onnavolgbaar, terwijl de kunst van den tweede
op den duur niet voldeed omdat zij niet fleurig was en niet strookte met de eischen
van duidelijkheid en ‘sprekende’ gelijkenis,
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die de meeste burgers stelden. Het aantal in Rembrandt's manier geschilderde
portretten (door Flinck, Bol enz.) is daarom slechts gering en de meeste zijner
leerlingen keerden zich van hem af om den nieuwen portretstijl te huldigen, dien
men allengs te Amsterdam uit de verdere ontplooiing der portretkunst zag
voortkomen. Het nieuwe type ontstond door samenwerking van kunstenaar en
besteller: de schilder richt zich naar den opdrachtgever, doch deze laat in zijn
bewondering voor de resultaten den schilder op zijn beurt vrijheid. Men ziet dit proces
reeds een aanvang nemen in de jaren waarin Elias het meest in trek is; Elias uit
wiens mond wij weten dat hij er naar streefde zijn werk aldus te voltooien ‘als de
193)
geconterfeyte personen selfs begeert en geordonneert hadden’ . Het onvermijdelijk
gevolg van zulke gewilligheid was het breidelen van temperament en fantazie,
zoodat élan noch virtuositeit veel kans hadden. Verstand, overleg en objectiviteit
kwamen te heerschen en het resultaat kon op zijn best wezen een verbluffend
knappe afbeeldingskunst. Deze loop van zaken sloot de deur voor kunstenaars van
de soort van Hals of Rembrandt en liet, gelijk wij zien zullen, zelfs aan den stijl van
Antonie van Dyck slechts geringen invloed. Ook de gezwollen barok kreeg er zelden
toegang.
Tusschen 1635 en '40 vertoonde ons kooplieden-portret nog geen type dat men
geijkt zou kunnen noemen. Er waren teekenen van vernieuwing: eenig barok élan
bij Backer, wat invloed van Rembrandt en Van Dyck bij De Keyser, Flinck, Bol, Elias.
Maar het nieuwe type was er nog niet. Dit schiep eerst omstreeks 1640 Bartholomeus
van der Helst, wiens gezonde, kernachtige kunst dusdanig in den smaak van het
publiek viel dat zijn portretopvatting mode werd. Zij beheerschte tot omstreeks 1670
voor een goed deel onze schilderkunst.
Het is wel zeer merkwaardig, dat hier toen de Van Dyck-imitatie niet algemeen
is geworden. Het Van Dyck-achtig portret immers werd juist omstreeks dezen tijd
door zeer talentvolle meesters (Hanneman, Jan Mijtens enz.) met succes beoefend
en toch was het vooreerst allerminst gezocht in de kringen der kooplieden,
burgemeesters, scheepskapiteins en dergelijke. Dat zelfs nog in 1660 in Amsterdam
iemand, die op de manier van Van Dyck schilderde, niet in trek was, blijkt uit hetgeen
Houbraken (II 305) over Jan de Baen vertelt. Deze had na lang aarzelen Van Dyck's
stijl gekozen. Maar eerst toen een Amsterdamsch liefhebber hem naar Den Haag
liet komen, werd hij ‘plots op den kruywagen van zijn geluk gebeurd’ en kreeg hij
reeds dadelijk ‘zooveel te doen onder luiden van den eersten rang als hij af konde
193a)
maken’ .
De verklaring van deze afwijzende houding der Amsterdammers tegenover den
internationalen portretvorm is voor een deel te zoeken in de geschiedenis
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van het Amsterdamsch portret, waarin Van Dyck's invloed reeds eerder die
soepelheid had gebracht, die de kunstenaars behoefden om hun modellen een
ietsje eleganter en imposanter uit te beelden dan ze in werkelijkheid waren. De
voornaamste factor evenwel lijkt ons de niet-hoofsche geest van dit geslacht van
kooplieden. Was niet de stijl der Van Dyck-navolgers de buitenlandsche hofstijl, in
zwang bij de stadhouderlijke familie, den adel en de hovelingen? De Hollandsche
koopman moest hiertegen wel bezwaren hebben want hij wenschte alsnog niet de
allures aan te nemen van den edelman of den vorst in het klein. Het behaagzieke
vond hij onbehaaglijk. Eerst omstreeks 1670, toen ook in de koopmanskringen het
uiterlijk vertoon sterk was toegenomen, ging de internationale stijl, die zich voordien
vrijwel tot 's-Gravenhage, Utrecht en den Frieschen adel had beperkt, ook in
Amsterdam en elders opgeld doen. Onze patriciërs, met name de Amsterdamsche,
versmaadden den hofstijl vooreerst misschien tevens omdat zij prat gingen op hun
eigen kernachtigen, door en door burgerlijken portretvorm. Deze was zóó krachtig,
dat hij zelfs doordrong tot binnen het bolwerk van den internationalen stijl, het
Haagsche hof, waar een prinses van Oranje zich liet uitschilderen door Van der
194)
Helst . Het was de weduwe van Stadhouder Willem II en het geschiedde twee
jaren na diens aanslag op Amsterdam. Wanneer men bedenkt, hoe zelden
Hollandsche portrettisten van buiten Den Haag voor het hof werkten, dan verschijnt
Van der Helst's statieportret van Maria Henriëtte, die elf jaar vroeger met den jongen
vorst door Van Dyck-zelf was geconterfeyt (schilderij in het Rijksmuseum), wel in
een bijzonder licht. Evenwel, het is bij dit eene geval gebleven.
Het type van beeltenis, waarop met name Amsterdam aanstuurde, moest zijn
gegrondvest op nauwkeurige observatie en behoorde veel detail te vertoonen vooral
in kleeding en sieraden. De ringen, snoeren en kettingen moesten als van ouds
evengoed gelijken als het gelaat. Wij weten, dat zelfs Rembrandt een tijdlang zijn
best heeft gedaan om aan deze verlangens te voldoen. De afgebeelde moest er
ook vooral welgedaan uitzien. Blozende koppen, in het hoofsche portret doorgaans
angstvallig vermeden, werden vooral na '50 meer en meer gevraagd. En dan moest
het portret een klein weinigje allure hebben, echter zonder dat dit aan de forschheid
te kort deed. Het nieuwe type is krachtig, plastisch en ferm geschilderd, zonder
virtuositeit weliswaar maar ook zonder de minste aarzeling. Het is geheel en al
peinture: het lineaire is verdwenen. Maar het is, helaas, veelal koel en nuchter.
De meesters, die deze soort portretten te schilderen kregen, tobden niet over hun
werk. Zij behandelden een opdracht als iets zakelijks en garandeerden den bestellers
vrijwel de gelijkenis. Men liep bij hen niet het risico van een critisch portret gelijk
Hals dit iemand leveren kon, noch dat van een
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‘niet gelijkende’ beeltenis, waar de afgebeelde b.v. te oud ofte leelijk werd
voorgesteld, zooals dat wel bij Rembrandt's conterfeytsels het geval was. De
bestellers, die een beeltenis van het nieuwe type lieten maken, waren doorgaans
uitermate voldaan en betaalden royaal, zoodat de portretschilders die in een
bloeiende handelsstad in trek waren, veel geld verdienden en als heer en konden
leven.
De Hollandsche koopman, vooraf de Amsterdamsche, heeft den door hem zelf
begeerden portretstijl met kracht helpen aankweeken. De ongehoord snelle opkomst
van Van der Helst is hiervan het meest sprekende voorbeeld, terwijl de preferenties
derzelfde kringen oorzaak waren, dat Rembrandt als portretschilder steeds minder
werk kreeg en dat diens meeste leerlingen hun portretstijl dusdanig wijzigden, dat
deze strookte met den smaak der burgerij en derhalve geleek op dien van Van der
Helst. Ook in Haarlem (Jan de Bray) en tal van andere plaatsen doet zich weldra
dit verschijnsel voor. Waren de verlangens der bestellers andere geweest en hadden
dezen reeds toen, gelijk na 1670, den internationalen vorm verkozen, dan zou Van
der Helst nooit dien grooten invloed hebben gekregen en waren Rembrandt's
leerlingen Van Dyck-navolgers geworden.
Aldus ontstond omstreeks 1640 in Amsterdam een portret-type, dat zich fluks
195)
over het grootste deel van het land verbreidde . Het handhaafde zich tot omstreeks
1670. Tegen 1650 reeds werd het levendiger en kwamen de in het eerst gemeden
barokke vormen zich aanmelden. Het ostentatieve neemt dan met den dag toe, er
komen pathetische gebaren in zwang en soms treedt het genre-achtige sterk op
den voorgrond. De overdadige kleedij, de bonte kleur worden soms hinderlijk. Kortom,
er valt een gestadige evolutie te constateeren, die algeheel de wijzigingen volgt in
de levenshouding der bestellers, die allengs van kooplieden en zeevaarders tot
196)
renteniers en regenten waren geworden . De wassende invloed der buitenlandsche
vormen deed dezen portretvorm geleidelijk opgaan in den sterk door Frankrijk
geïnspireerden stijl van den vervaltijd.
De meest gave formuleering van het portret, dat onze patriciërs van noode hadden,
verschafte hun de kunst van B a r t h o l o m e u s v a n d e r H e l s t (Haarlem 1613
197)
(?)-Amsterdam 1670) , den alom vermaarden schilder van den Schuttersmaaltijd
(Dl. I, afb. 108). Van der Helst is na Mierevelt, Hals en Rembrandt ontegenzeggelijk
onze meest roemrijke portretschilder. Hij zal dit blijven niettegenstaande hij zoowel
Mierevelt's analytische scherpte mist als de spiritueele virtuositeit van Hals, bij wien
hij verre achterstaat, terwijl de afstand die de onbewogen nuchterheid van den
knappen Van der Helst scheidt van den ontroerenden, menschelijken
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AFB. 81. BARTHOLOMEUS VAN DER HELST. GERARD BICKER, DROST VAN MUIDEN.
RIJKSMUSEUM.
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en fantasierijken Rembrandt, een onoverbrugbaren afgrond gelijk is.
Het werk van Van der Helst is een der toppunten van realistische portretkunst.
Weinigen zijn er die zóó knap en zóó objectief beeltenissen hebben geschilderd.
Van der Helst dringt niet dieper door dan het uiterlijk van dengene dien hij afbeeldt.
Hij toont geen persoonlijke meening omtrent hem, hij speelt niet met hem, vervormt
hem niet, plaatst hem niet in ongewoon licht. Hij karteert hem, niet zoo scherp als
Mierevelt, maar zóó dat de beschouwer hem onmiddellijk moet herkennen en niet
het minste bezwaar tegen de gelijkenis kan hebben. Natuurlijk verschijnt de
afgebeelde in Zondagsche kleeren of in feestdos en ook als het moet een beetje
geflatteerd. Het licht is doorgaans effen, de vorm plastisch, het uiterlijk opgewekt,
het optreden in het eerst rustig, in later werk ostentatief en vol gebaar, naar den
eisch des tijds. Wij, die ons een wereld zonder fotografie niet meer kunnen
voorstellen, hebben vaak moeite een dergelijke afbeeldingskunst naar waarde te
schatten. Maar, willen wij eerlijk zijn, dan zullen wij moeten bekennen dat degene,
die in zulk werk het toppunt bereikt, tot de meesters van den eersten rang moet
worden gerekend. Met te meer recht kan men dit standpunt volhouden wanneer
men bedenkt, hoe ‘onvoordeelig’ de meeste van Van der Helst's modellen waren
door hun gebrek aan gratie en ander uiterlijk schoon en vooral ook door hun verre
van smaakvolle kleedij. Desondanks heeft de meester, zonder zijn zitters naar vorm
en uiterlijk sterk te verfraaien, tal van waarlijk mooie schilderijen naar hen weten te
maken. De schoonheid zijner meesterstukken - wij schakelen zijn late werk uit schuilt deels in de wonderwel overwogen conceptie, deels in de voortreffelijke,
kordate schildering en het fraaie, vaak zelfs geraffineerde kleur-arrangement.
Van der Helst's oeuvre vertoont, behalve op het allerlaatst, geenerlei inzinking.
Het is steeds toegewijd en altijd even degelijk. Hiermee is tevens aangeduid waarom
zijn kunst het naast die der allergrootste portrettisten niet altijd uithoudt. Juist de
objectieve, gelijkmatige, bijkans natuurwetenschappelijke observatie, de altijd
eendere kijk op de modellen, die voor hem meestal geen problemen maar slechts
objecten beteekenen, doen Van der Helst's kunst achterstaan bij die van menig
minder talentvol maar meer gevoelig conterfeyter. Is het een enkele maal een
kostelijke kop of een merkwaardig type dat hij te schilderen krijgt, ook dàn nog schijnt
hij er een eer in te stellen zich niet te laten meeslepen. Derhalve wekt zijn kunst
weliswaar de herinnering op aan vele bekende personen van wie wij door hem
precies weten hoe ze er uitzagen, maar brengt zij ons niet in een andere wereld
dan die der geschiedenis van ons roemrijk verleden, waaruit Van der Helst een
bepaalde categorie van menschen heeft vereeuwigd als beschrijvend historicus,
als voortreffelijk afbeelder, maar niet als geïnspireerd kunstenaar.
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Een Fransch auteur

AFB. 82. B. VAN DER HELST 1646.
MARIA DE LEEST. - RIJKSMUSEUM.

heeft eens van Van der Helst gezegd: ‘la critique est désarmée par de pareils talents,
mais quand elle a constaté le mérite, elle passe’. Dit was in de dagen toen, in het
Trippenhuis, De Schuttersmaaltijd nog tegenover De Nachtwacht hing en met Potter's
Stier en Dou's Avondschool tot die kunstwerken behoorde waarvoor alléén men
een reis naar Nederland ondernam. Deze uiting was toen wel zeer op haar plaats
omdat het in die jaren meer dan noodig was, eens op te komen tegen den overdreven
lof, die De Schuttersmaaltijd werd toegezwaaid. Volkomen juist vertolkt dit Fransche
woord ook den indruk dien Van der Helst's àl te gelijkmatig werk doorgaans in de
musea maakt te midden van dat onzer andere groote schilders. Dat desniettemin
de kwaliteiten van zijn kunst vele zijn, merkt men het beste wanneer men ziet, hoe
goed zijn Korporaalschap van kapitein Bicker (Dl. I, afb. 88) de nabuurschap van
De Nachtwacht verdraagt, terwijl het toch de uiting is van een aan Rembrandt
diametraal tegenovergestelde geesteshouding. Bovendien zijn Van der Helst's beste
portretten, gelijk dat van Gerard Bicker (afb. 81), zeer gaaf en frisch, en meesterlijk
weet hij de Hollandsche burgerhuisvrouw van die dagen voor ons te doen herleven
(afb. 82).
Terecht is, nadat reeds Fromentin had gewezen op de overdrijving in de vereering
van De Schuttersmaaltijd, het oordeel over Van der Helst aan een herziening
onderworpen. Daarna verviel men evenwel in een ander uiterste en begon men op
zijn kunst te smalen. Ook hieraan is ten slotte een eind ge-
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komen. Immers, ‘ce bon gros Van der Helst’, gelijk Thoré hem noemt, is wel degelijk
‘een baas om tegen op te zien, een man met onfeilbaar schildersoog’, gelijk Veth,
198)
‘een van de allereersten’, gelijk Bredius met recht heeft gezegd .
Hij dwingt ons inderdaad bewondering af door zijn groote uitbeeldingsgave, zijn
gedegen, vaste schildering en weloverwogen compositie. De warme, opgewekte
kleuren en lichte achtergronden zijn, met het frissche, gave uiterlijk van elk zijner
werken, bovendien de onaanvechtbare verdiensten der kunst van dezen meester,
dien de omstandigheden hebben gemaakt tot den voorvechter van de tegen
Rembrandt's opvattingen gerichte reactie, welke het duidelijke en kleurige harer
genoeglijke beeltenissen meende te moeten stellen tegenover diens ernstige en
mysterieuze licht-donker-schildering.
Bartholomeus van der Helst was de zoon van een Haarlemsch wijnhandelaar en
herbergier, wiens logement in de Groote Houtstraat, De gecroonde Ooyevaer, vol
hing met schilderijen van allerhande meesters. Bartholomeus verhuisde reeds jong
naar Amsterdam, waar hij in 1636 in het huwelijk trad met een 18-jarige wees van
goeden huize. Hijzelf was toen vier en twintig. Uit het weinige wat over zijn leven
bekend is krijgt men den indruk dat dit zonder bijster groote emoties is verloopen
en dat het er een was van gestadigen rustigen arbeid.
Na 1637, het jaar van zijn eerste regentenstuk (Dl. I, afb. 107), verwierf hij in zeer
korten tijd bekendheid. Spoedig was hij naast Bol en Flinck de meest gezochte
portretschilder aan het IJ. Rembrandt's portretten geraakten minder in trek, met
199)
Hals hadden de Amsterdammers minder prettige ervaringen opgedaan , Elias
werd een dagje ouder, De Keyser dreef sinds 1640 een handel in basalt en begon
eerst veel later weer wat te schilderen, Backer stierfin 1651. Toen ook Flinck weldra
geen portretten meer maakte en de gegadigden - verwees naar het ‘vleijende
200)
penceel’ van Van der Helst , gold deze in de openbare meening als de allerbeste
conterfeyter van Amsterdam. Naast hem kwamen later anderen op, Dujardin
bijvoorbeeld. Maar vooreerst was Van der Helst de man, vooral na zijn eerste groote
schuttersstuk, dat hij van 1639 tot '43 schilderde (Dl. I, afb. 88 en blz. 216) en dat
alle gefluisterde critiek op Rembrandt's Nachtwacht in het gelijk scheen te stellen.
Nadat Van der Helst aldus op gelukkige wijze had gedebuteerd, bleef hij de
klandizie der Amsterdamsche heeren behouden. Hij heeft niet minder dan zeven
groote regenten- en schuttersstukken geschilderd, alle nog heden in Amsterdam
bewaard (vgl. Dl. I, afbb. 88, 107, 108, 110, 111, 112), benevens acht groote
familiegroepen (vgl. afb. 80). Daarbij kwamen talrijke
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portretten van één persoon, waaronder vele kniestukken. Hij liet zich goed betalen
en kwam er allengs warmpjes in te zitten, hetgeen o.m. blijkt uit den royalen
bruidsschat, dien hij zijn dochter meegaf. Hij leefde als een heer en had allesbehalve
de allures van een eenvoudig burger. Men zie slechts zijn zelfportret, gereproduceerd
in het eerste deel van dit boek, afb. 13. Hoe Van der Helst ten slotte in geldelijke
moeilijkheden is geraakt, die ten gevolge hadden dat zijn weduwe slechts een zeer
bescheiden bestaan kon leiden, is niet opgehelderd. Zijn opdrachtgevers dragen
hiervan stellig niet de schuld. Misschien hebben de slechte tijden aan het eind van
201)
zijn leven hem parten gespeeld .
De oorsprong van Van der Helst's kunst is in de werkplaats van Elias te zoeken,
wiens leerling hij naar alle waarschijnlijkheid is geweest. Van der Helst's Regenten
van het Walenweeshuis van 1637 (Dl. I, afb. 107) lijken nog sterk op Elias' werk.
De koppen zijn geheel in diens manier gemodelleerd. Deze schilderwijze heeft Van
der Helst vooreerst behouden, al wordt de vorm zoodra de meester geheel zichzelf
is wat ronder, de lichtwerking meer geprononceerd, de toon meer doorschijnend.
Dit is reeds weinige jaren later het geval in het beroemde Korporaalschap van
kapitein Bicker (Dl. I, afb. 88).
Elias had in zijn kunst motieven van Hals en Rembrandt verwerkt en Van der
Helst deed dit eveneens. Het is trouwens ondenkbaar, dat hij niet terdege het werk
dezer beide fenomenale kunstenaars zou hebben bestudeerd. Van Rembrandt kon
hij het licht en den toon best gebruiken. Hoe handig hij diens stijl wist om te zetten
in iets duidelijks, maar hoe dan juist het pakkende te loor ging, kan men nergens
zoo goed zien als in het Museum Boymans, waar een predikantsportret van Van
der Helst hangt, voluit gemerkt en 1638 gedateerd, dat in houding en toon, in licht
en zelfs in den vorm der handen geheel op Rembrandt is geïnspireerd. Maar zulk
een verkoelde transpositie had blijkbaar niet het gewenschte succes, want Van der
Helst is niet op deze manier doorgegaan, al keeren dan ook in zijn werken
herinneringen aan Rembrandt telkens terug, vooral wanneer, bijvoorbeeld ter
verlevendiging van een groote groep, een sterk licht hem te pas komt.
Aan Frans Hals' schuttersstukken heeft Van der Helst zeer veel ontleend. Dit is
duidelijk te zien aan de groepcompositie, de figuurstanden, de motieven van
handeling en gedraging. Wij hebben op de gevolgen daarvan reeds in ons vierde
hoofdstuk gewezen en willen hier slechts herhalen, dat een der groote verdiensten
van Van der Helst deze is, dat hij in zijn Schuttersmaaltijd van 1648 (Dl. I, afb. 108)
de oplossing heeft gevonden voor het Amsterdamsch probleem der tafelende groep
ten voeten uit.
Na het regentenstuk voor het Walenweeshuis (Dl. I, afb. 107) schilderde
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hij eerst het Korporaalschap van Kapitein Bicker (Dl. I, afb. 88), dat zijn roem
voorgoed vestigde. Hierin gaf hij op even verrassende als overtuigende wijze blijk
van zijn slag om deftigheid te etaleeren zonder opdringerige pronkerigheid en toonde
hij zijn goeden smaak als kolorist, alsook zijn constructief talent als samensteller
van een groep waarin aan een ieder ten deel viel hetgeen hem toekwam. Bovendien
leverde hij hier het bewijs, dat het hem niet de minste moeite kostte, koppen met
licht van rechts te schilderen. Sindsdien hebben regenten en schutters herhaaldelijk
hiervan geprofiteerd door bij Van der Helst die doeken te bestellen, die hun licht
van rechts zouden ontvangen in het vertrek waar zij kwamen te hangen.
Na het Korporaalschap-Bicker volgde de eene bestelling de andere op. Van der
Helst heeft tallooze leden der Amsterdamsche regeerings- en koopmanskringen,
vele zeevaarders en zeehelden geschilderd en is steeds de voornaamste portrettist
van de bewoners der groote grachten gebleven. In tegenstelling tot Hals heeft hij
weinig geleerden en predikanten gemaakt en wanneer hij er eens een schilderde,
dan leek deze eer op een koopman of architect en wist hij hem, zelfs al had hij een
langen witten baard, op geen stukken na het karakter van een man van studie te
geven. Het portret van Petrus Scriverius, afgebeeld in Dr. de Gelder's boek over
Van der Helst, toont op overtuigende wijze hoe de schilder op dit punt faalde.
Tusschen 1639 en 1648, het jaar waarin hij den Schuttersmaaltijd schilderde,
stond Van der Helst op de hoogte van zijn kunnen. Zijn werk uit die jaren is frisch,
kleurig zonder bont te zijn, mooi doorschilderd en fijn genuanceerd. De
Schuttersmaaltijd beteekent een keerpunt. Er zijn prachtig geschilderde koppen
onder de portretten, maar men ziet er ook vervelende, wier schildering niet boeit.
De kleur van het geheel neigt voor het eerst naar het bonte, want zij schiet in
schakeering te kort terwijl het geheel, in stede van door een blonden toon te worden
beheerscht, al te veel koel zwart vertoont, waardoor sommige tegenstellingen te
sterk zijn geworden.
Nog zien wij in de eerstvolgende jaren fraaie portretten ontstaan, maar dan komt,
mede ten gevolge van de veranderende levenshouding der bestellers, de roezigheid
(Dl. I, afbb. 111 en 112) en begint 's meesters techniek allengs glad en gelikt te
worden. Behalve aan de groote groepen in het Rijksmuseum kan men dit verloop
zeer goed volgen in het Museum Boymans, waar behalve het reeds genoemde
Rembrandt-achtige predikantsportret van 1638 de levensgroote groep van den
Amsterdamschen staalmeester Abraham del Court en diens vrouw, van 1654, in
het oog valt. In dit doek is vooral het satijnen kleed van mevrouw
bewonderenswaardig knap geschilderd, maar voor het overige is er dermate sterk
aan het ostentatieve geofferd, dat de schilder de afgebeelden schier belachelijk
maakt. Dit was evenwel de manier,
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waarop zulke menschen zich het liefst zagen uitgebeeld en Van der Helst is in dit
en dergelijke doeken dan ook de onovertroffen vertolker eener mode die onze
portretkunst tot artistiek verval zou brengen. Zijn penseelbehandeling is in dit doek
nog krachtig, al is de kleur er reeds ondergeschikt aan de stofuitdrukking. Hoe zijn
techniek op het laatst verzwakte, toont het derde portret in het Museum Boymans,
dat den koopman Daniël Bernard voorstelt. Het is geschilderd in 1669, een jaar vóór
Van der Helst's dood. Hier is nog slechts een schijn aanwezig van de kracht, die
den meester eenmaal eigen was. Het portret is wat kunstenaars noemen
‘doodgeschilderd’. De kleur is flets, het licht mat, het geheel vervelend en aanstellerig.
In dezen tijd had de meester reeds concurrenten, die meer konden dan waartoe hij
nog in staat was.
Het beste en meeste van Van der Helst's oeuvre bevindt zich nog in ons land,
voor het grootste deel in Amsterdam. Hij blijkt vrijwel uitsluitend portretten te hebben
gemaakt. Hij moge al eens een Venus hebben geschilderd of een Rust op de Vlucht
naar Egypte (Centraal Museum te Utrecht), zijn eigenlijke vak was en bleef dat van
conterfeyter. Etsen deed hij niet en er bestaan slechts enkele teekeningen, die hem
met recht kunnen worden toegeschreven.
In tegenstelling tot Rembrandt en Hals heeft Van der Helst zich, evenals Mierevelt
en Bol, herhaaldelijk van de hulp van anderen bediend voor bijwerk in zijn
schilderijen. De landschap-achtergronden liet hij vaak over aan J.B. Weenix, de
schepen op zijn vlootvoogden-portretten maakten L. Backhuysen of Willem van de
Velde de Jonge.
Van der Helst had slechts twee leerlingen, een zekeren Marcus Waltusz. en zijn
zoon L o d e w i j k v a n d e r H e l s t (Amsterdam 1642-1684?), die een trouw
navolger was van zijn vader en dezen misschien in zijn laatste levensjaren bij zijn
werk hielp.
De invloed van Van der Helst's portretkunst is bijzonder groot geweest. Hoe in
Amsterdam zelfs leerlingen van Rembrandt in zijn trant gingen werken, zagen wij
reeds. Zelfs iemand als Dirck Santvoort veranderde zijn stijl naar de nieuwe manier,
getuige zijn portretten van Martinus en Clara Alewijn in het Rijksmuseum. Met
verscheiden andere Amsterdamsche portret- en historieschilders was hetzelfde het
geval: Van der Helst's vriend P a u l u s H e n n e k i j n (Amsterdam 1611 of
201a)
'14-1672) , J o a n n e s v a n N o o r d t e n W a l l e r a n t V a i l l a n t stelden
zich Van der Helst tot voorbeeld. Evenzoo de in Amsterdam werkzame N i c o l a e s
d e H e l t S t o k a d e (Nijmegen 1614-Amsterdam 1669), bekend door zijn groote
202)
historiestukken voor het Amsterdamsch stadhuis en door fraaie portretten (o.a.
een groote familiegroep
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te Warschau en het dubbelportret van den uitvinder van de Nijmeegsche gierpont,
203)
Hendrik Heuck en diens vrouw, in het Louvre), Flinck's leerling S p i l b e r g
en
kleine meesters gelijk L. V a l l é e . Bovendien hebben de jongere Amsterdamsche
schilders van regentenstukken vrijwel allen zijn composities en zijn manier van het
schilderen van een kop terdege bestudeerd en er hun voordeel mee gedaan (vgl.
o.a. Dl. I, afb. 114). Dr. de Gelder heeft er indertijd op gewezen, hoe de compositie
van De Voorstelling der Bruid (afb. 80) is nagevolgd door den Hamburger J.
J a c o b s e n in diens groep der familie van Michiel de Ruyter, die het Rijksmuseum
bezit. Trouwens, nu Van der Helst eenmaal de levensgroote groepen ten voeten uit
ook binnen de huizingen der Amsterdamsche kooplieden had geïntroduceerd,
werden er steeds meer geschilderd en de makers daarvan - o.a. Van den Tempel,
Van Musscher, Van der Merck, Ten Oever, De Helt Stokade en in formaat en
204)
opstelling ook Carbasius - hielden zich geheel aan Van der Helst's probate
methode. Maar hoe zakelijk is hun kleurig en knap werk, vergeleken bij de pittige
manier waarop Frans Hals zich van een dergelijke bestelling kweet! Diens luchtige
allure der familiegroep in de collectie Kahn te New York, waar man en vrouw elkaar
schalks aankijken, tronend in een landschap te midden van kinderen en bediening,
dringt al dat deftige werk wel zeer sterk naar het tweede plan.
Buiten Amsterdam heerschte de Van der Helst-mode eveneens. In Haarlem
205)
geraakten Caesar van Everdingen en Jan de Bray sterk onder zijn invloed (Dl. I,
afb. 69) die, het spreekt vanzelf, niet tot Hals doordrong en dien men evenmin vindt
bij Verspronck. In Leiden wijzigden Joris van Schooten en Jacob van der Merck hun
schildertrant naar de nieuwe manier en ging de bekende schilder van portretten en
allegorieën A b r a h a m v a n d e n T e m p e l (Leeuwarden 1622/23-Amsterdam
206)
1672) geheel in Van der Helst's schilderwijze op. Het werk van dezen zoon van
Lambert Jacobsz. lijkt zóóveel op dat van zijn voorbeeld, dat het er herhaaldelijk
mee wordt verward. Het Rijksmuseum, het Mauritshuis en het Stedelijk Museum te
Leiden bezitten zeer goede portretten van hem, laatstgenoemd museum bovendien
de allegorieën, die hij voor de Lakenhal schilderde. Rotterdam bezat, in den portret-,
genre- en landschapschilder L u d o l f d e J o n g (1616-1679) een zeer knap
conterfeyter, die al evenmin vrij bleef van den indruk dien het nieuwe portret-type
maakte, getuige o.a. zijn werk in het Rijksmuseum en zijn door A. Blootelingh
gegraveerd portret van admiraal Aert van Nes. De groote groep, die hij van de
Rotterdamsche schutterofficieren schilderde, is helaas verbrand, maar wij weten
207)
dat deze in den trant van Van der Helst was geconcipieerd . Ook de Rotterdammer
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F r a n ç o i s V e r w i l t onderging dezen Amsterdamschen invloed, evenals de in
Vianen werkzame knappe J a n v a n R o s s u m , die tevens naar Terborch keek
en van wiens hand o.m. het Rijksmuseum en het Bredius-Museum een portret
bezitten.
208)
Ook de schaarsche Utrechtsche , Geldersche en Groningsche portretten en
groepen uit de tweede helft der eeuw getuigen van den vernieuwden
Amsterdamschen invloed, b.v. de predikantengroep van H e n d r i c k t e n O e v e r ,
van 1690, in de Groote kerk te Zwolle en diens familiegroep van 1669 in het
Rijksmuseum; voorts de portretten van den in Groningen werkzamen N. W i e r i n g a ,
de latere van J.J. d e S t o m m e , enzoovoorts. In West-Friesland was de indruk
van Van der Helst's kunst zeer groot: in Alkmaar waren het L a m b e r t D o o m e r
209)
210)
en D i r c k M e t i u s , in Hoorn J.A. R o o t i u s . die, met kleinere meesters in
hun gevolg, zijn schilderwijze huldigden. Zelfs Zeeland hield er zijn Van der Helst
op na in den drukbeklanten en even handigen als degelijken H e n d r i c k
B e r c k m a n s (Klundert 1629-Middelburg 1679), dien wij reeds in ander verband
211)
noemden . Naast dezen werkten er de eveneens Amsterdamsch georiënteerde
Z a c h a r i a s B l i j h o o f t (overl. tusschen 1680 en 1682) en de van Van der Helst
onafhankelijke Engelsche schilder Cornelis Janssen van Ceulen, dien wij verderop
in dit hoofdstuk zullen bespreken.
Waar het hoofsch portret mode was, dus in Den Haag (Hanneman, Jan Mijtens)
212)
en in Friesland (Wybrand de Geest , drong Van der Helst's invloed niet krachtig
door. Evenmin was dit het geval in Delft, waar nog geruimen tijd een zeer eenvoudig
portret-type in zwang bleef, dat men een gemoderniseerd Mierevelt-portret zou
kunnen noemen, en waar men voor het overige hetzij Den Haag volgde, gelijk de
kerkeschilder H e n d r i c k v a n V l i e t in zijn Honthorst-achtige portretten, hetzij
op bijzondere wijze te werk ging. Wij denken hierbij aan de zeer aparte beeltenissen,
die de genreschilder A n t o n i e P a l a m e d e s z . soms onder den indruk van
213)
Fabritius maakte en aan den invloed van Rembrandt, die tot Delft doordrong en
waarover wij in het volgend hoofdstuk nog zullen spreken. Ook in Dordrecht kan
men niet zeggen dat de invloed van Van der Helst overwegend was. Hier was de
portretopvatting, die de schildersfamilie C u y p in zwang had gebracht, de
heerschende en daarnaast zag men op den duur Rembrandt's invloed in de
conterfeytsels die Samuel van Hoogstraten, Aert de Gelder en P a u l u s L e s i r e
(1611-na 1656) maakten. Uit het werk van laatstgenoemde blijkt bovendien
afhankelijkheid van J.G. Cuyp. Ook de Van Dyck-richting vond er enkele
voorstanders. Slechts bij meesters gelijk C o r n e l i s B i s s c h o p (Dordrecht
1630-1674 aldaar) kan gesproken worden van eenige navolging van Van der Helst.

W. Martin, De Hollandsche schilderkunst in de zeventiende eeuw: Rembrandt en zijn tijd

156
Uit het bovenstaande blijkt, hoe gezocht het portret-type, door Van der Helst
geschapen tusschen ± 1645 en '70, bij onze burgers was, al drong het niet overal
door. Zoowel naast als tegenover dit type bleven of ontstonden andere die, zij het
in beperkter kring, toch in trek waren. Wij wezen reeds op de nationale realisten
(Hals, Rembrandt, Cuyp enz.) die niet meededen aan de nieuwe mode, als ook op
de Van Dyck-navolgers. Bovendien waren er nog de schilders van kleine
beeltenissen, meestal van huis uit genreschilders. Ook dezen (Dou, Terborch enz.),
die verderop in dit hoofdstuk nog even ter sprake komen, zijn doorgaans vrij gebleven
van Van der Helst's invloed.
Wij bespreken thans allereerst de V a n D y c k - n a v o l g e r s . Dezen waren hier
in trek in die kringen, die van het burgerlijk portret niet gediend waren, dus in de
eerste plaats die van het stadhouderlijk hof. Frederik Hendrik met zijn groote
voorliefde voor buitenlandsche kunst gaf den toon aan en zoo kwam in Den Haag
het navolgen van Anthonie van Dyck reeds spoedig in de mode. De milde vorm, die
deze geniale portretschilder der goede manieren had geschapen, was als geknipt
voor vorsten, hovelingen en hooge geestelijken. Vooral sinds Van Dyck's
werkzaamheid aan het hof van Karel I van Engeland had zijn opvatting vele
vereerders gevonden. Gelijk geen tweede verstond hij de kunst van verzachten en
‘vergoelijken’ zonder dat de gelijkenis er veel onder leed. Hij wist mannen
imponeerend maar desniettemin vriendelijk uit te beelden, leelijke vrouwen verfraaide
hij en een dame zonder allure kon hij doen optreden als ware zij een mondaine
verschijning van beteekenis. Het postuur van Van Dyck's gestalten is slank en rijzig
volgens een vrijwel eenderen snit; hun optreden is sympathiek, waardig en
aristocratisch, met weidsche entourage; het geheel is monumentaal zonder overdaad
van rijkdom of detail.
Het kon wel niet anders of deze portretstijl werd spoedig het Haagsche ideaal.
Van Dyck zelf heeft tijdens zijn kort verblijf in Holland den stadhouder Frederik
Hendrik geschilderd, diens vrouw en diens zoon, alsmede Constantijn Huygens en
o.a. den toen reeds ouden hofschilder Jan van Ravesteyn. Zelfs de bekende groep
van den veertienjarigen Willem II met diens bruid (Rijksmuseum) is, hoewel niet
zeker van Van Dyck, toch ten minste door dezen meester gecomponeerd, hetgeen
214)
bewijst hoe gezocht zijn werk hier tot het laatste toe was .
215)
De Haagsche hofschilder G e r a r d H o n t h o r s t
was, handig als steeds,
reeds spoedig de uiterlijkheden van Van Dyck's stijl in zijn portretten gaan toepassen:
rijzige, veerkrachtige gestalten met lange handen, slanke vingers, gladde gezichten
en een bleeke gelaatskleur. Aldus schilderde hij in 1637 voor Constantijn Huygens
Frederik Hendrik en Amalia van Solms (Maurits-
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huis). Hierbij sluiten zich andere dergelijke portretten aan, die doorgaans droog en
vervelend zijn.
Hoe saai Honthorst's werk allengs was geworden, moet men terdege hebben
ingezien toen het werk van A d r i a e n H a n n e m a n , die zich omstreeks 1637 in
Den Haag kwam vestigen, in de hofstad bekend begon te worden en toen omstreeks
denzelfden tijd J a n M i j t e n s zich tot een goed Van Dyck-navolger ontwikkelde.
Deze meesters, waarbij zich gaandeweg anderen voegden, werkten vlotter en
soepeler dan Honthorst. Deze keerde kort na het begin van het stadhouderloos
tijdperk naar zijn geboorteplaats Utrecht terug, het terrein geheel vrij latend voor de
jongere generatie, die op enkele uitzonderingen na volgens het Van Dyck-schema
werkte, dat niettegenstaande de afwezigheid van een stadhouder toch in trek kon
blijven omdat het Haagsch milieu zijn internationaal hoofsch karakter bleef behouden.
Jan de Witt en zijn kring toonden zich evenmin als andere staatslieden afkeerig
van dezen mondainen stijl. De raadpensionaris Jacob Cats was conservatief en liet
zich nog op zijn ouden dag door den Van der Helstachtigen Ludolf de Jongh en
door den in schilderwijs van Mierevelt afstammenden Arnold van Ravesteyn
portretteeren (1660). En toch, toen hij zich in 1650 met zijn huishoudster tezamen
op één doek liet afbeelden, verkoos zelfs Cats een modernen hovelingen-schilder
tot zijn conterfeyter (schilderij van Mijtens in het Museum Boymans). Johan de Witt
gaf terdege blijk van voorkeur voor portrettisten der Van Dyck-richting. Hanneman
schilderde hem in 1652, Jan Mijtens in 1656 (toen dus Hals, Rembrandt en Van der
Helst nog leefden), Jan de Baen in 1669. Ook Janson van Ceulen maakte zijn portret
en later waren de in Franschen trant werkende mode-schilders Netscher en Vaillant
216)
de uitverkorenen .
Constantijn Huygens, onze kunstzinnige hoveling bij uitnemendheid, die
herhaaldelijk had doen blijken van zijn liefde voor buitenlandsche kunst en die zich
ook door Van Dyck-zelf had laten schilderen, droeg reeds kort na Hanneman's komst
in Den Haag aan dezen het schilderen op van het groote familieportret, dat eerst
zijn woning aan het Plein sierde en thans in het Mauritshuis prijkt (afb. 83). Maar
Huygens was niet eenzijdig zooals de meesten: gelijk hij in 1627 De Keyser had
verkozen (Dl. I, afb. 182), gaf hij in 1641 den 74-jarigen. Mierevelt nog een kans als
wilde hij toonen, dat het onvervalscht Hollandsche portret hem ondanks Hanneman
nog even lief was. Het einde was vanzelfsprekend de internationale portretvorm,
want toen Huygens in 1672 zijn beeltenis bestelde bij den in Den Haag om strijd
geprezen flatteur Netscher, waren onze groote nationale conterfeyters reeds allen
overleden.

W. Martin, De Hollandsche schilderkunst in de zeventiende eeuw: Rembrandt en zijn tijd

158
De verschillende meesters, die in 's-Gravenhage portretten schilderden, gaven
individueel getinte varianten op Van Dyck's Engelschen stijl ten beste, de een kleurig,
de ander tonig, de een decoratief, de ander gedetailleerd. Wij willen ons bepalen
tot het bespreken der voornaamsten hunner.
217)
A d r i a e n H a n n e m a n (± 1601-1671) was degene, die den Van Dyck-stijl
als het ware versch uit de werkplaats van den grooten meester naar de hofstad
overbracht. Zijn geheele optreden was dat van den kunstenaar, die zich den
Hollandschen plaatsvervanger van den gevierden Vlaming gevoelde. Hanneman
was een Hagenaar, leerling van Ravesteyn. In 1623 was hij naar Engeland
vertrokken, waar hij met Janssens van Ceulen bevriend raakte en den invloed
onderging van diens kunst en die van Daniël Mijtens. Weldra evenwel verviel hij in
bewondering voor Anthonie van Dyck en werd het zijn ideaal, dezen op zijde te
streven. Hij had echter in Londen niet het verwachte succes en keerde derhalve
omstreeks 1637 naar zijn vaderstad terug, waar hij in 1640 met de dochter van zijn
leermeester in het huwelijk trad. Hij kwam weldra in de gunst bij de gemalin van
stadhouder Willem II en schilderde reeksen van portretten der Oranjes alsmede der
naar hier uitgeweken Stuarts en hun kring. Hij verdiende hiermede veel geld, zoodat
hij een statig huis kon bewonen in het Westeinde, hetzelfde pand waar in later jaren
langen tijd het Haagsch gymnasium was gehuisvest.
Hanneman's werk getuigt van een vlot en degelijk talent, maar zijn uitingen zijn
in tal van opzichten onzelfstandig door zijn afhankelijkheid van Van Dyck. Hij heeft,
gelijk de meeste Hollandsche Van Dyck-navolgers, nooit het ongedwongen gracieuze
kunnen bereiken en is altijd zwaarder en bruiner dan zijn voorbeeld. Zijn meesterstuk
is het reeds genoemde portret der familie Huygens (afb. 83). In het midden ziet men
den dichter, rondom hem, elk in een medaljon, zijn kinderen. Bovenaan Suzanna,
links boven de later zoo beroemde Christiaen, rechts boven Constantijn, links
beneden Lodewijk, rechts beneden Philips. Huygens is door Hanneman gemaakt
tot een volmaakte hovelingsverschijning naar internationalen snit, met bleeken kop
en ietwat te groote, zachte oogen, blanke handen, gracieuzen pols en fijne vingers.
Welk een verschil met den kernachtigen, door en door Hollandschen Huygens, dien
in 1627 De Keyser van hem had gemaakt (Dl. I, afb. 182)! De jongens zijn door
Hanneman eveneens à la mode verfraaid: het zijn Engelsche jonkertjes geworden.
De ‘schattige’ kleine Suzanna is geheel geïnspireerd op de portretten der kleintjes
in Van Dyck's groepen der kinderen van Karel I van Engeland.
Ook van Jan de Witt maakte Hanneman, gelijk gezegd, een beeltenis. Zij is zóó
elegant, dat wij moeilijk kunnen aannemen dat deze staatsman er aldus heeft
uitgezien. Dit portret bevindt zich in het Museum Boymans.
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AFB. 83. ADRIAEN HANNEMAN 1640. CONSTANTIJN HUYGENS EN DIENS GEZIN.
MAURITSHUIS.
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Hanneman heeft behalve portretten ook enkele allegorische voorstellingen
geschilderd: in 1640 een Justitia voor het Haagsch stadhuis, in 1664 den Vrede,
voor de vergaderzaal der Staten-Generaal, thans vergaderzaal der Eerste Kamer.
Beide doeken gaan als prestatie niet boven de middelmaat uit en toonen duidelijk,
dat Hanneman's kracht niet op dit terrein lag.
Interessant is de familiegroep, die zich bevindt in het Rijksmuseum Twente te
Enschedé, waarop Hanneman den portretschilder Janssens van Ceulen met vrouw
en kind heeft afgebeeld. Zij vertolkt den band, die tusschen deze beide Van
217a)
Dyck-navolgers bestond .
De werkzaamheid van C o r n e l i s J a n s s e n s (Jonson of Janson) v a n
218)
C e u l e n (1593-1661 of '62) ligt voor een groot deel in Engeland, waar hij
gedurende bijna twintig jaren een modeschilder was der Engelsche hofkringen
tijdens Jacobus I en Karel I. Toch is hij ook voor ons land van belang, omdat hij hier
nadien nog achttien jaren heeft gewerkt. Hij was in Londen uit Vlaamsche of Duitsche
ouders geboren. Bij de verdrijving van de Stuarts uit Engeland in 1643 vluchtte hij
naar Middelburg. In 1646 werkte hij te Amsterdam en in 1647 (vermoedelijk tot 1650)
in Den Haag, waar hij een weliswaar zeer omvangrijk maar niet bijster imponeerend
doek schilderde waarop de Haagsche Magistraat is uitgebeeld, beraadslagend met
Bartholomeus van Bassen over den bouw van den stadhuistoren (vgl. Dl. I, blz.
275). Dit doek bevindt zich thans in het Haagsch Gemeentemuseum. In 1650 was
hij in Middelburg terug en maakte daar een groot schutterstuk voor den
Sebastiaansdoelen. Volgens Houbraken's zeggen trok hij daarna naar Amsterdam,
maar dit is vermoedelijk een onjuiste mededeeling. Met meer kans op juistheid
vermoedt men, dat hij in Utrecht is gestorven.
Janssens van Ceulen was gedurende den tijd, dien hij in ons land doorbracht,
niet meer de schilder van indrukwekkende beeltenissen met eigen karakter, die hij
in Engeland was geweest. Veeleer was hij een vrij slaafsch Van Dyck-navolger
geworden. Weliswaar trachtte hij de regenten- en schutterstukken, die hij hier te
schilderen kreeg en die voor hem vooral uit een oogpunt van groepcompositie zeer
groote moeilijkheden meebrachten, in burgerlijken stijl te houden, maar al zijn andere
werk der Hollandsche jaren ademt den geest van Van Dyck. Hij maakte hier
borstbeelden en halffiguren, waarin hij zelfstandiger blijkt dan Hanneman doordien
hij de menschen ietwat natuurlijker en eenvoudiger weergeeft. Zijn werk (afb. 84),
dat men hier te lande o.a. nog vindt in het Rijksmuseum, het Mauritshuis en het
Museum Boymans, is in tegenstelling tot dat van Hanneman licht in den toon, een
enkele maal zelfs blij van kleur. In de vleeschtinten is het wat flets en grauwig. Het
best kan men dit zien door vergelijking van zijn familiestuk van 1650 in het
Mauritshuis met dat der familie Huygens van 1640 door Han-

W. Martin, De Hollandsche schilderkunst in de zeventiende eeuw: Rembrandt en zijn tijd

161
neman in hetzelfde

AFB. 84. CORNELIS JANSSENS VAN CEULEN 1644.
APOLONIUS VETH. - LONDEN.

museum. De achtergronden in Janssens' werk zijn vaak groenachtig grijsblauw.
Deze kleur verkoos hij, naar men zeide, teneinde de bleeke gelaatskleur der dames,
219)
die hij schilderde, des te duidelijker te doen uitkomen .
Terwijl Janssens van Ceulen slechts terloops in de hofstad werkte, veroverde
220)
zich de twintig jaar jongere J a n M i j t e n s (± 1614-1670) naast Hanneman een
blijvende plaats als portretschilder der aanzienlijken, sinds hij in 1639 lid was
geworden van het Haagsch Sint Lucasgild. Hij kwam uit een oud schildersgeslacht
voort en was een neef van Isaac en van Daniël Mijtens (Delft ± 1590-'s-Gravenhage
220a)
vóór 1648) . Laatstgenoemde werkte, na lang in Engeland te hebben vertoefd
(zie b.v. te Turijn zijn groot portret van Karel I van 1627, met achtergrond van H.v.
Steenwijck), sinds ± 1635 eveneens als druk beklant conterfeyter in Den Haag. Jan
Mijtens, de modestrooming dier dagen begrijpend, nam onmiddellijk allerlei trucjes
van Van Dyck in zijn kunst op. Evenwel - en dit is een trek die hem terdege
onderscheidt van Hanneman - zijn schildertechniek bleef door en door Hollandsch.
Ook hij werkte veel voor het hof. Hij stond zeer in de gunst bij Maria Henriëtte, de
vrouw van Willem II, wier portret van zijn hand het Mauritshuis bezit. Bekend is zijn
schilderij met de plechtigheid van het huwelijk van den Grooten Keurvorst met Louise
Henriette van Nassau-Oranje op 7 December 1646, een doek met tallooze kleine
gestalten, in 1647
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AFB. 85. JAN MIJTENS 1645.
DE FAMILIE STALPERT V.D. WIELE. - GEMEENTEMUSEUM, 'S-GRAVENHAGE.

geschilderd en dus min of meer een voorlooper van Terborch's Vrede van Munster.
221)
Het bevindt zich thans in het Museum te Rennes .
Mijtens' werk is elegant, kleurig en frisch. Hoewel geflatteerd, zijn de koppen
meestal krachtig. Van de tallooze portretten, die hij, naast enkele historiestukken,
schilderde, bevinden er zich verscheidene in het bezit van ons Koninklijk Huis en
van onze musea. Bekend zijn o.a. zijn beeltenissen van Cornelis Tromp, Jacob Cats
en Reynier Pauw. Bijzonder aantrekkelijk in hun soort zijn Mijtens' familiegroepen
met kleine figuren, meestal in een landschap geplaatst. Het Haagsch
Gemeentemuseum bezit twee der fraaiste, van 1645 (afb. 85) en 1652. Om hun
ferme schildering en fleurige kleurigheid behooren zij tot het beste wat de ‘elegante’
portretkunst hier te lande toen heeft voortgebracht. Soms schilderde Mijtens aldus
groepen van twee in arcadische opvatting, de geportretteerden als herder en herderin
verbeeldend. Een voorbeeld hiervan, hoofsch tegenhanger van dergelijke burgerlijke
222)
tafreelen van Cuyp, bezit het Rijksmuseum .
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Naast de genoemden verdient nog P i e t e r N a s o n (Amsterdam 1612-Den Haag
223)
1688/91) vermelding. Deze werkte tot 1639 te Amsterdam in den trant van Elias
224)
en nadien in Den Haag, waar hij zijn stijl allengs geheel in overeenstemming
bracht met de verlangens zijner adellijke bestellers, gelijk o.m. blijkt uit het zeer
knappe portret van den Frieschen Stadhouder Willem Frederik, van 1662, dat het
Mauritshuis bezit. Hier hebben degelijke techniek en elegante vormen tot een goed
resultaat geleid, waarin men noode de kleur mist. Nason heeft in 1666 een tijdlang
aan het hof te Berlijn gewerkt en daar o.a. een monumentaal portretstuk gemaakt
van den Grooten Keurvorst en diens gemalin, dat zich nog in het voormalig Paleis
te Berlijn bevindt. Het is een Honthorst-achtige compositie, maar veel soepeler
omdat de vormen van Van Dyck beter zijn geïnterpreteerd. Technisch is dit werk
door en door Hollandsch. Hoewel dus zeer bekwaam, stond Nason desniettemin
achter bij den kleuriger Mijtens en miste hij ook de ongemeene handigheid van den
tweeden Amsterdamschen conterfeyter, die zich in Den Haag kwam vestigen en
die weldra beider grootste concurrent werd: Jan de Baen.
225)
J a n d e B a e n (Haarlem 1633-Den Haag 1702) was eerst met Hanneman
en Jan Mijtens, later met Caspar Netscher de meest gezochte Haagsche
portretschilder. In Amsterdam, waar hij bij Jacob Backer leerde, schijnt het met
bestellingen niet erg te hebben willen vlotten, maar toen hij zich in 1660 in Den Haag
226)
vestigde, had hij dadelijk volop werk . Johan Maurits van Nassau, de bouwheer
van het Mauritshuis, was een zijner beschermers (afb. 86) en de Groote Keurvorst
poogde tevergeefs hem aan zijn hof te verbinden. Karel II liet hem naar Engeland
komen, waar hij tijdens zijn kort verblijf de koninklijke familie en ettelijke hovelingen
conterfeytte. Tallooze bekende en niet meer bekende figuren uit de Haagsche
‘wereld’ zijn door De Baen vereeuwigd, o.a. Hieronymus van Beverninck en diens
vrouw (Rijksmuseum) en de gebroeders De Witt (Museum te Dordt). Zijn Allegorie
op de Gebroeders de Witt in het stadhuis te Dordrecht werd in 1672 door het
227)
gepeupel vernield . Behalve voor de stad Dordt werkte hij ook voor Leiden, getuige
zijn groep der Staalmeesters van de Lakenhal, aldaar nog aanwezig. Doorgaans
geeft hij den afgebeelde staande weer, tot de knieën zichtbaar, met een draperie
achter zich en een park of landschap in het verschiet. De gestalten zijn slank, de
omtrekken geflatteerd, de vingers lang. De gelaatsuitdrukking vertoont meest een
vriendelijken trek. Het koloriet is vrij mager, de schildering flink en handig zonder
dat men van bravour of virtuositeit kan spreken. De invloed van Van Dyck is sterk,
maar al hetgeen De Baen maakt is koeler en minder zwierig. Men vindt zijn werk in
tal van musea, paleizen en particuliere portretten-verzamelingen. Wij
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AFB. 86. JAN DE BAEN.
JOHAN MAURITS VAN NASSAU. - MAURITSHUIS.

beelden hier zijn bekende beeltenis van den stichter van het Mauritshuis, Graaf
Johan Maurits van Nassau, af (afb. 86) en vestigen nog in het bijzonder de aandacht
op een zeer aantrekkelijk doek, den schilder en zijn vrouw verbeeldend, dat zich in
het Bredius-Museum bevindt.
Buiten 's-Gravenhage ziet men tusschen 1635 en '70 niet vele schilders in hoofschen
trant portretten maken. In Friesland wijzigt Wijbrand de Geest zijn stijl opzettelijk
228)
naar deze richting en dit doen ook hier en daar elders in den lande enkele schilders
van minder beteekenis.
Naast de portretschilders, die Van der Helst of Anthonie van Dyck navolgen, blinkt
in dezen tijd één kunstenaar uit die, hoewel in hoofdzaak landschapschilder, toch
als portrettist terecht een grooten naam had: K a r e l D u j a r d i n (Amsterdam
229)
1622-Venetië 1678) . Zijn zeer aangename beeltenissen verraden in hun zonnige
plastiek den invloed van zijn verblijf in Italië.
Het elegante, dat Dujardin's portretten evenzeer kenmerkt als zijn landschappen,
schijnt ons een persoonlijke eigenschap, die in alles een ontwikkeld gevoel verraadt
voor zachte, vloeiende omtrekken. Uit zijn conterfeytsels blijkt veelal een voorliefde
voor grijzen; in de kleur van gelaat en handen is een neiging naar geel opmerkelijk,
terwijl de huid soms even iets broos' kan hebben. Hij is hierin geheel anders dan
de overigen.
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AFB. 87. BARENT GRAET.
FAMILIEGROEP. - LONDEN, BUCKINGHAM PALACE.

Zijn reeds eerder besproken doek met de Regenten van het Amsterdamsche Spinhuis
230)
van 1669 (Dl. I, afb. 55) getuigt hiervan het duidelijkst .
Het spreekt vanzelf, dat wij aan de in de voorgaande bladzijden genoemde meesters
nog verscheidene zouden kunnen toevoegen. Dit zou evenwel ons betoog
vertroebelen. Wij moeten er echter nog op wijzen, dat in dit tijdperk, dus van
omstreeks 1635 tot 1670, naast het levensgroot portret ook het kleine is blijven
231)
bestaan. Het werd als kabinetstuk behandeld en komt voor als borstbeeld,
halffiguur en ten voeten uit, in het laatste geval met één persoon, man en vrouw of
familiegroep. Deze soort van portretten werd door tal van meesters vervaardigd,
zoowel door de eigenlijke portrettisten (Hals, Pot, De Keyser, Van Loo, Rembrandt,
232)
Flinck, De Geest, C. van Everdingen als door genre-schilders (Dou, F.v. Mieris,
Molenaer,
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Codde, Duyster, A.v. Ostade, Vermeer, J. Steen, Terborch, Ochtervelt, Verkolje,
Van Musscher, Van Zijl enz. enz.). Ook landschapschilders hebben meer dan eens
kabinetstukken met portretten, zoowel als afzonderlijke portretgroepen gemaakt.
Men denke slechts aan Poelenburgh, Ph. Koninck, A. Cuyp. Al deze meesters
behandelt dit boek in ander verband en daarom gaan wij op deze plaats niet op hun
portretten in. Een uitzondering maken wij slechts voor B a r e n t G r a e t (Amsterdam
233)
1628-1709 aldaar) . Want de kleine portretgroepen van dezen meester (afb. 87)
overtreffen zóózeer diens prestaties als historie-, genre- en dierschilder, dat hij voor
ons bovenal van belang is als conterfeyter. Hij is in dit werk geheel anders dan
Mijtens, d.w.z. niet decoratief noch barok, doch huiselijk en in den stijl Hollandsch.
Zijn groepen lijken soms op Terborch en worden meer dan eens aan dezen meester
toegeschreven. Maar Graet is smijdiger dan deze. Hij speelde ten onzent de rol, die
in Vlaanderen Gonzales Coques vervulde. Verscheiden charmante portretgroepen
bestaan er van zijn hand. Hij plaatst die doorgaans in een landschap of park in
aantrekkelijke groepeering. Zij zijn zuiver en verzorgd van schildering en prettig van
kleur.
In den geest van Graet, hoewel niet zoo goed, heeft ook de navolger van Terborch,
P i e t e r v a n A n r a e d t (Utrecht ± 1640-1678 Deventer), geschilderd, getuige
zijn doek in het Rijksmuseum, dat een groote familiegroep in kleine gestalten
verbeeldt vóór een landhuis.
Reeds omstreeks 1665 doen zich de teekenen van den Franschen invloed duidelijk
kennen. Twee Rijsselaars, Willem en Bernard Vaillant, waren toen in Amsterdam
zeer in trek. B e r n a r d V a i l l a n t (Rijssel 1634/35-Leiden na 1675), hoewel in
hoofdzaak als prentkunstenaar werkzaam, schilderde er portretten naar Franschen
trant, terwijl W a l l e r a n t V a i l l a n t (Rijssel 1623-Amsterdam 1677), eveneens
prentkunstenaar, bovenal gezocht was om zijn in zwart en gekleurd krijt geteekende
borstbeelden. Ook hij schilderde portretten in olieverf, eerst nog in Van der Helst's
manier, weldra met sterken Franschen inslag. Het Rijksmuseum bezit zulk werk van
hem. Opmerkelijk is, dat in 1671, dus twee jaar na Rembrandt's dood, de Regenten
van het Amsterdamsche Burgerweeshuis zich door dezen Franschman lieten
vereeuwigen. Dit feit is een der meest sprekende bewijzen van den snellen groei
der exotische mode. Vaillant was niet alleen als graveur in de toen geheel nieuwe
zwartekunst-techniek een man van internationale bekendheid, maar genoot
bovendien als portrettist een grooten naam, vooral sinds hij in 1658 te Frankfort tal
van keurvorsten, gezanten en andere groote heeren had geconterfeyt bij gelegenheid
van de verkiezing van Leopold I tot keizer. Kort daarna werd hij hofschilder van den
lateren stadhouder Jan Willem Friso en
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bevorderde aldus na den dood van Wijbrand de Geest de verspreiding van den
Franschen portretstijl in Friesland.
Weldra werden de Amsterdammers verblijd met de handig op Fransche wijs
gearrangeerde portretten van N i c o l a e s M a e s , die zich in 1673 in de hoofdstad
kwam vestigen. Hij werkte het verval der Amsterdamsche portretkunst sterk in de
hand. Reeds iets vroeger (± 1665) had in Den Haag door N e t s c h e r 's elegante
manier van conterfeyten, die deze zich op een reis in Frankrijk had eigen gemaakt,
dezelfde nieuwe mode haar intrede gedaan.
Al mogen de Amsterdamsche en Haagsche portretten dier dagen onderling technisch
verschillen en al is door het ander verloop der ontwikkeling hun uiterlijk niet geheel
eender, toch zijn zij in wezen gelijk. Zoo reiken omstreeks 1670 het hoofsch portret
en dat der patriciërs elkander de hand omdat zij saam verbonden zijn door het
gemeenschappelijk streven naar het nabijkomen van den stijl der Fransche
hofschilders. Dit ideaal verbreidde zich snel over heel ons land. Van dat oogenblik
zijn er, tot de negentiende eeuw, geen waarlijk groote, zelfstandige Hollandsche
portretschilders meer geweest.

Eindnoten:
193) Dl. I, blz. 166.
193a) Ook de biografie van Cornelis Janssens van Ceulen doet vermoeden, dat Amsterdam voor zijn
hoofsche kunst niet geschikt was. Deze schilder woonde een tijdlang in Middelburg, in 1646 in
Amsterdam, doch reeds in 1647 in Den Haag, vanwaar hij (vermoedelijk, omdat daar reeds al
te veel meesters in dien trant werkten) reeds in 1650 weer naar Middelburg vertrok.
194) Portret van Prinses Maria Henriette Stuart, Weduwe van Stadhouder Willem II, geschilderd in
1652. Groot statie-portret, zittend, ten voeten uit. Rijksmuseum. Blijkbaar was dit een opdracht
en is het portret in Den Haag uitgevoerd. Vermoedelijk gaf de prinses den schilder toen het
medaljon-portret ten geschenke dat hij afbeeldt op zijn portret van 1667 te Florence en waarop
hij blijkbaar zeer trotsch was. Zie het eenigszins afwijkend betoog van Dr. J.J. de Gelder,
Bartholomeus van der Helst, Rotterdam 1921, blz. 21.
195) Over de mate van verspreiding zie verderop in dit hoofdstuk.
196) J. Huizinga, Holländische Kultur des 17. Jahrhunderts. Jena, 1933, S. 58. Uitvoeriger in: J.
Huizinga, Nederland's Beschaving in de 17e eeuw. Haarlem 1941.
197) Dr. J.J. de Gelder, B. van der Helst. Rotterdam 1921. Dezelfde bij Thieme Becker, alwaar de
verdere literatuur is geciteerd,
198) Deze citaten bij De Gelder t.a.p. blz. 9 en 10. Men leze voorts de voortreffelijke bladzijden, door
Prof. Vogelsang aan Van der Helst gewijd in Schetsen uit onzen Bloeitijd, serie III, De
Schilderkunst. Baarn 1913, blz. 29-34.
199) Vgl. Dl. I blz. 217.
200) Houbraken, Groote Schouburgh, II 24.
201) K. Inv. II 398.
201a) Zie Dl. I, blz. 411 en Thieme Becker.
202) Dl. I, aantt. 245 en 246. Zie over hem Amst. Jaarboekje 1902 en Thieme Becker.
203) Zie Dl. I, register.
204) Zie over dezen Haarlemschen bierbrouwer-schilder Dr. Bredius in Oud Holland 1928, 193 vlgg.
205) Schutterstukken te Alkmaar. Zie Dl. I, blz. 120
206) Vgl. Dl. I, aant. 246, voorts Wurzbach, Niederl. Künstlerlexikon en Bredius, Künstler-Inventare
VII 222, alsook S. Fijtama Sr., Christelijke en Stichtelijke Rijm-Oefeningen (1684) blz. 218.
207) Zie Hofstede de Groot bij Thieme Becker.
208) In Utrecht werkte de Van der Helst-navolger J. de Veer, in Naarden Godard Kamper, getuige
diens Regenten van het Burgerweeshuis van 1663. Zie over hem Thieme Becker XIX 505.
209) Dl. I, blz. 202.
210) Dl. I, blz. 202 en 319.
211) Dl. I, blz. 324.
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212) Dl. I, blz. 319.
213) Zie over Palamedesz. Dl. I, blz. 364 en 366. De techniek der beide portretten van 1652 in het
Rijksmuseum verraadt invloed van Rembrandt en Barent Fabritius, die van het Damesportret
van 1654 in hetzelfde museum lijkt ons zeer sterk door Carel Fabritius geïnfluenceerd.
214) Zie: Klassiker der Kunst, Ant. v. Dyck, 2e druk, 1931, aanm. bij blz. 505.
215) Zie over hem Dl. I, blz. 128-131.
216) Deze gegevens, alsmede die betreffende Cats en Huygens, zijn grootendeels ontleend aan
Moes' Iconographia Batava, Amsterdam 1897-1905. Er bestaan ook portretten van De Witt door
meesters van andere richting, o.a.G. van den Eeckhout en M. van Musscher, maar deze zijn in
de minderheid. Bovendien: de meest bekende, ook in prent meest verspreide portretten van De
Witt zijn die van de schilders in hoofschen trant.
217) Zie Schneider bij Thieme Becker.
217a) Zie Schneider in Burlington Magazine XLV (1924) 295 vlgg.
218) Zie Schneider bij Thieme Becker XIX 143 in verbo Jonson.
219) Aan Janssens van Ceulen verwant is de schilderwijze der zeer bekwame doch geenszins
hoofsche portrettisten Simon Luttichuys (Londen 1610-Amsterdam 1661, werkzaam in Engeland
en Amsterdam, ook als stillevenschilder bekend), zijn broer Isaac Luttichuys (Londen
1616-Amsterdam 1673, werkzaam in Amsterdam, ook als stillevenschilder bekend) en Abraham
Raguineau (geb. te Londen 1623, † na 1681, misschien te Zierikzee; werkzaam in Den Haag,
Den Bosch, Leiden en Zierikzee. Schilderijen o.a. te Londen en Groningen). Zie over deze
meesters Thieme Becker's Allgem. Künstlerlexikon.
220) Zie over de schilders Mijtens Thieme Becker.
220a) Over Daniël Mijtens zie nog Mededeelingen van het Haagsche Gemeentemuseum 1939.
221) Zie Hofstede de Groot, De Trouw van den Grooten Keurvorst met Louise Henriette van Oranje,
in Geschiedkundige Opstellen, uitgegeven ter eere van Dr. H.C. Rogge. Dr. Bredius liet door
een Fransch schilder een copie naar dit schilderij vervaardigen en schonk die aan H.M. Koningin
Wilhelmina bij gelegenheid van Haar huwelijk. De copie bevindt zich sindsdien in het Koninklijk
Paleis te 's-Gravenhage.
222) Jan Mijtens had tal van leerlingen, o.a. zijn zoon Daniël Mijtens d.J. Zijn broer Isaac Mijtens was
de vader van den schilder Martinus Mijtens, die, evenals zijn gelijknamige zoon, in Zweden
werkte. Laatstgenoemde, in Stockholm geboren, werkte later o.m. in Weenen.
223) Zie Thieme Becker.
224) Nason's in 1646 geschilderde beeltenissen van het burger-echtpaar Regenboog ademen nog
den ouderwetschen Haagschen geest en zijn sterk verwant aan de portret-opvatting van
Ravesteyn. Zie Jhr. Dr. A. Beelaerts van Blokland in het Jaarboekje van die Haghe 1914.
225) Zie Thieme Becker.
226) Zie hierboven, blz. 148.
227) Vgl. Dl. I, aant. 5.
228) Vgl. Dl. I, blz. 320
229) Zie beneden, hoofdstuk XVI.
230) Dl. I, blz. 173 en 200.
231) Wij schakelen de portret-miniaturen uit.
232) Diogenes zoekt een Mensch. Schilderij met portretten der familie- Steyn, Mauritshuis.
233) Zie Thieme Becker en Künstler-Inventare IV 1318. Hij stichtte een kunst-academie.
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*

Vierde hoofdstuk (XIII) - De Delftsche figuurschilders en aan hen
verwante meesters.

AFB. 88. CAREL FABRITIUS 1652. DE MUZIEKHANDELAAR. - LONDEN.

In dit en de beide volgende hoofdstukken zal bovenal de Hollandsche
g e n r e k u n s t u i t d e n b l o e i t i j d ter sprake komen. Verplaatsen wij ons in
gedachten naar de jaren omstreeks 1650, dan zien wij, dat sinds den tijd rond 1635,
dien wij in het eerste deel (blz. 384 vlgg.) schetsten, de groepen van onderwerpen
vrijwel dezelfde zijn gebleven. Evenwel, de verscheidenheid in de wijze van
uitbeelden is veel grooter, zoowel binnen de onderwerpen zelve als wat betreft
opvatting en techniek. Nog steeds onderscheidt men omstreeks 1650 het
boerengezelschap, het tafreel met dames en heeren uit de burgerij en het
233a)
soldatenstuk . In het eerste geeft Adriaen van Ostade den toon aan, terwijl het
‘Konversations-Stück’ en soldatenstuk deels nog door dezelfde meesters: J.M.
Molenaer, Dirck Hals, Codde, Palamedesz., Duck enz. worden geschilderd, deels
door jongeren: Terborch, Dou, F. van Mieris en weldra Metsu, Vermeer, De Hooch,
Maes en Jan Steen. De oude Frans Hals († 1666) maakt nog zoo nu en dan een
figuur uit het volk.
Maar al zijn de soorten dezelfde, toch is het verschil tusschen 1635 en 1650 groot.
H e t b o e r e n t a f r e e l is figuurrijk gebleven, al zijn kleine groepen en figuren-alleen
allerminst een uitzondering. De beweeglijkheid evenwel is nagenoeg verdwenen
en gemoedelijkheid is er troef (Dl. I, afbb. 233 en 234). De boeren van 1650 zijn
fatsoenlijk in stede van ruw en zien er vriendelijk uit,

*

Hoofdstuk XIII van het complete werk ‘De Hollandsche Schilderkunst in de 17e Eeuw’.
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234)

vergeleken bij hun rauwe voorgangers van nog geen kwarteeuw tevoren . H e t
t a f r e e l m e t d a m e s e n h e e r e n en h e t s o l d a t e n s t u k worden nog
slechts door de genoemde oudere meesters in levendige, vaak drukke groepen
uitgebeeld, maar bij de jongeren heerscht een geprononceerd streven naar r u s t i g e ,
l i e f s t s t i l l e t a f r e e l e n . De deftigheid heeft haar intrede gedaan en blijft
vooreerst een integreerend element van het grootste deel onzer genrekunst.
Onderwerpen gelijk dat van soldaten met buit en gevangenen in een vertrek zijn
aan het verdwijnen en de strijd om een erfenis gaat niet meer met handtastelijkheden
gepaard. De ‘bordeeltgens’ worden zóó kiesch uitgebeeld, dat men ze vaak
nauwelijks als zoodanig herkent. De afbeeldingen, ontleend aan het leven der kleine
burgerij, verlaten behalve bij Jan Steen de luidruchtige atmosfeer van Jan Miense
Molenaer. De maaltijden, die Metsu en Van Mieris schilderen, zijn niet meer levendig
en soldatentafreelen zooals Terborch's Onwelkome Tijding (afb. 131) staan,
vergeleken bij Duyster's of Palamedesz.' werk, dichter bij het stilleven dan bij het
genrestuk. Composities met weinige gestalten, soms niet meer dan twee, worden
geliefkoosde gegevens (afbb. 98, 105, 117, 122) en de reeds lang bestaande
gewoonte om een enkel figuur te schilderen (rooker, briefschrijfster, dokter) wordt
met graagte voortgezet. Het aantal schilderijen met één persoon, meestal ten halven
lijve gezien, was in geen tijdperk zóó talrijk.
Het burger-genrestuk van ± 1650 vertoont in zooverre grooter verscheidenheid
dan dat van ± 1635 als het zich met de geheele burgerij, van hoog tot laag, bezig
houdt. Vooral door de werkzaamheid van Rembrandt's leerling Gerrit Dou (zie Hst.
XIV) waren naast de afbeeldingen van feestende jongelui uit de hoogere kringen,
gelijk o.m. Dirck Hals die placht te schilderen en naast die der roezige burgerfeesten,
zooals Molenaer ze vertoont, de bezadigde burgerlieden op het paneel verschenen,
met name de huismoeders en jongedochters, bezig met een of ander huishoudelijk
werk of met hun toilet. Langzamerhand werden ook rustige tafreelen uit het
dagelijksch leven der rijken het onderwerp der genreschilders.
De s t r e k k i n g dezer burger-genrestukken blijft doorgaans het afbeelden van
een geval, niet het verhalen van een novelle. Het schetsen van een situatie is
zeldzaam en een romantischen of idyllischen inhoud vindt men nog niet. Het
illustratief element ontbreekt eveneens, d.w.z. dat geen episoden uit tooneelspelen
of boeken worden uitgebeeld. Aan den Warenar noch den Spaensen Brabander is
eenig genrestuk ontleend. Den herderroman illustreeren de academisten (vgl. Hst.
III), maar het zou duren tot de tijden van Cornelis Troost (1697-1750) eer onze
realistische genrekunst een illustreerenden kant rijk werd.
Het is opmerkelijk, dat omstreeks 1655 het verhalend element, zij het dan
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ook meest in nog weinig beweeglijke tafreelen, toeneemt. In Terborch's Onwelkome
Tijding (afb. 131) is een situatie geschetst, hoewel nog nauwelijks met eenig gebaar.
Zijn Vaderlijke Vermaning (afb. 132), kort vóór 1655 geschilderd, is beklemmend
plechtig maar teekent op meesterlijke wijze een huiselijke scène. De eerste novelle
van Nicolaes Maes is van 1657: het motief van de jaloersche huisvrouw, die haren
man beluistert (afb. 126). De Hooch komt in 1658 met kleine gebeurtenissen en ook
in Vermeer's werken kan men in die jaren situaties herkennen. Metsu volgt in 1661
met het charmante, hartelijke Kraambezoek (afb. 111) en het volgend jaar met
markttafreelen (afb. 122), later met De Onwelkome Gast, terwijl hij reeds vroeger
De Jaloersche Echtgenoot (Londen, Wallace Collection) had geschilderd. Frans
van Mieris blijft evenmin achter, getuige b.v. zijn Officier (1660, Weenen, afb. 119).
Het novellistisch element ontplooit zich tegen 1670 steeds ruimer; de late werken
van De Hooch, Ochtervelt en verwante meesters getuigen van dien groei.
Veel beweeglijker dan al die meesters is de levendige verteller Jan Steen, wiens
kunst in dit opzicht nauwelijks invloed had op de opvatting der bovengenoemde
schilders van deftig gehouden kabinetstukken. Toch moeten de scherp opgemerkte
gebaren, houdingen en gelaatsuitdrukkingen in zijn werk terdege indruk hebben
gemaakt op zijn makkers onder de schilders.
De veranderingen, die de tafreelen uit het leven der burgers ondergaan, leeren
ons de wijzigingen in de gedragingen en esthetische preferenties der afgebeelden
kennen in dien overgangstijd, toen de rijke patriciër beschaafder werd en deftig en
allengs behoefte ging gevoelen aan dat élan, dat na 1670 door de genoemde
meesters tot uiting wordt gebracht doordien zij de dames en heeren in hun
genrestukken veel zwieriger, eleganter en beweeglijker uitbeelden dan in die van
1650.
Deze ontwikkeling van het genrestuk dwong de schilders meer en meer tot een
subtiele bestudeering van g e b a r e n e n g e l a a t s u i t d r u k k i n g e n , die wij
weldra op ongeëvenaarde wijze en in verrassende verscheidenheid zien uitbeelden
in de eerste-rangs-werken van den bloeitijd. Deze munten uit in het zeer nauwkeurig
weergeven van kleine bewegingen en van die nauwelijks merkbare gebaren en
blikken, die in onze samenleving ook heden nog zooveel beteekenen. Deze kant
van ons burger-genrestuk, die vooral tusschen 1650 en '70 naar voren treedt, behoort
tot zijn meest markante eigenschappen. Men zie maar eens, hoe ongemeen delikaat
het vasthouden van een oesterschelp tusschen de vingers door Jan Steen of Frans
van Mieris is uitgebeeld of hoe veelzeggend het oogenspel is tusschen mevrouw
en de meid

W. Martin, De Hollandsche schilderkunst in de zeventiende eeuw: Rembrandt en zijn tijd

171
op Vermeer's Brief (verzameling Frick). Of men bestudeere de wisseling van blikken
op Terborch's Onwelkome Tijding (afb. 131) of het verdiept zijn van diens brieflezende
vrouwen of van die van Metsu of Vermeer (afbb. 121, 100). Aldus bekeken, toonen
de meesterwerken dier schilders u, waarom de makers geen behoefte hadden aan
het theatrale noch aan het week-romantische of zoetelijk-idyllische. Sentimentaliteit
is onzen ouden genreschilders vreemd, tenzij hun talent te kort schiet (Dou's
Waterzuchtige Vrouw, 1663, Louvre). Greuze's Gruche Cassée is meer op het
wekken van medelijden berekend dan Metsu's Zieke Kind (afb. 120) en bij de meeste
doktersbezoeken, zelfs bij Mieris' in onmacht gevallen vrouwen, zoekt men tevergeefs
naar eenigen sentimenteelen of theatralen trek. Onze groote meesters schilderden
evenmin Den Gang langs het Kerkhof (Jozef Israëls) als De Dochter van den Held
(Bakker Korff) of Verboden Lectuur (David Bles). Er is onder de Utrechtsche
academisten een korte aanloop geweest naar gruwel-dramatiek: De Valsche Spelers
is een motief waarmee enkelen het hebben geprobeerd. Maar naar onze groote
kunst is dit niet overgegaan. Behoefte aan het sentimenteele en theatrale bestond
hier te lande wel degelijk, maar om daaraan te voldoen had men de Bijbel- en
historieschilderhig ter beschikking: de schreiende hofdames op Metsu's Cleopatra
zijn toonbeelden der toenmalige Hollandsche pathetiek.
In dit verband willen wij er op wijzen, dat dus voor onze zeventiendeeeuwsche
genrestukken b e n a m i n g e n gelijk Grootmoeder slaapt, Het gelukkig Huisgezin,
Het Geheim, Verdwaald, ondenkbaar zijn. Komt men deze en dergelijke titels tegen,
dan blijken ze meestal gesproten uit de fantazie der prentgraveurs en veilinghouders
van later eeuwen, die ze noodig hadden voor hun klanten. Slechts enkele
benamingen van genrestukken uit dien tijd hebben kans op oorspronkelijkheid, b.v.
De Onwelkome Tijding (afb. 131), Het Huwelijksaanzoek (door A.v. Ostade,
Brediusmuseum) en dan, gelijk vanzelf spreekt, Het Bezoek van den Dokter, De St.
Nicolaas-avond, De Waarzegster en dergelijke meer.
Benamingen gelijk Het Gebed zonder Eind, voor Maes' biddend besje in het
Rijksmuseum, zijn niet anders dan verzinsels uit later tijd, toen men gaarne in zulk
een soms geestige, soms op misvatting berustende betiteling den indruk van den
beschouwer vastlegde. De Nachtwacht, De Magere Compagnie (Dl. I, blz. 217), Het
joodsche Bruidje zijn bekende voorbeelden van hetgeen met name de
Amsterdamsche spraakmakende gemeente in den loop der jaren alzoo aan titels
heeft bedacht.
D e g e s t a l t e n in de genrestukjes der jongeren tusschen 1650 en '70 zijn in
het algemeen individueel. In tegenstelling tot het gelijktijdig boerengezel-
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schapje zijn de typen in de minderheid en overheerschen de persoonlijkheden. De
afgebeelden zijn slechts zelden mooi van uiterlijk of als verschijning. Een knap jong
meisje is een zeldzaamheid, een schoonheid een groote uitzondering. Dat een
schilder naar een mooi model zoekt of zijn voorbeeld verfraait, komt vóór den
vervaltijd weinig voor.
Van karakter-uitbeelding blijkt hier en daar: het reageeren op dezelfde gebeurtenis
verschilt tusschen de personen onderling. Op deze punten is de eene kunstenaar
meer begaafd dan de andere. Jan Steen, onze meest geniale typen-schilder, is in
het uitbeelden van karakters niet minder uitnemend en ook Vermeer van Delft, die
in zijn Meisjeskopje (afb. 94) het wezen van zijn model zoo wonderbaarlijk weet te
peilen, is in zijn genrestukken evenmin onverschillig voor het karakter der afgebeelde
figuur. De Hooch daarentegen verleent aan den eisch der schilderachtigheid vaak
dusdanig den voorrang, dat hij zich voor niet veel meer dan de uiterlijke verschijning
der gestalten interesseert.
Een afdoend antwoord op de vraag, welke i n v l o e d e n hebben meegewerkt bij
de ontwikkeling van het burger-genrestuk tot de hoogte waarop dit zich omstreeks
1650 à '55 bevindt, valt nog niet te geven, omdat het onderzoek op dit punt nog
nauwelijks begonnen is. In het algemeen kan men zeggen, dat deze kunstsoort
ontoegankelijk blijkt voor den barok en dat zij vóór 1670 weinig vreemde vormen
heeft verwerkt. In kleur, toon en licht volgt zij algeheel de wegen, die het portret,
het stilleven, het landschap en het boeren-genrestuk gaan, d.w.z., dat het
burgergezelschapje uit den bloeitijd rijk en gedistingeerd wordt in de kleur en rijp in
den toon, terwijl aan het lichtprobleem bijzondere zorg wordt besteed. Op dit punt
zijn de varianten vele: koel zilver wisselt met warm bruingoud, modulaties in grijs
en bruin staan tegenover combinaties van gedempte bonte kleuren, enzoovoorts.
In de ruimte-uitbeelding volgt onze genreschilderkunst voor een deel (perspectief
en omgrenzing van het interieur) dezelfde evolutie als de toenmalige schildering
van kerkinterieurs, maar voor het groepeeren der figuren moest zij uiteraard haar
weg geheel zelfstandig zoeken. In de eerste plaats valt hierbij te constateeren een
inwerking van het plastisch streven der Utrechtsche academisten, die zoowel bij de
235)
oudere Haarlemsche genreschilders als bij hun nakomelingen voorkomt. Dezen
236)
237)
invloed ondergingen ook Rembrandt en Dou en wij vinden dien tevens bij Jan
238)
Vermeer van Delft , De Haarlemsche boerenschilders na Brouwer, en de
cavalier-schilders na Buytewech zijn de tweede bron, waaruit de genrekunst tusschen
1635 en '50 put bij den opzet harer composities. Bij tafreelen met vele kleine figuren
ten voeten uit kan men nog zelfs bij Jan Steen - dat is
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dus na 1650 - de Haarlemsche afkomst herkennen. De compositie met één of enkele
kleine figuren ten voeten uit schijnt voor een deel mede te zijn voortgekomen uit de
werkplaats van Rembrandt en Dou. Laatstgenoemde schiep tevens in het kabinetstuk
met één figuur, tot de knieën of half zichtbaar, nieuwe motieven, die ook de Delftsche
Vermeer moet hebben gekend.
Er is, zien wij juist, tusschen 1635 en 1650 strijd over de wijze van weergeven: de
een streeft naar plastisch effect door licht en toon, de ander wil hetzelfde bereiken
door lijn en kleur, terwijl weer een derde langs beide wegen zijn doel benadert.
Terborch bijvoorbeeld geeft de ruimte nauwelijks anders aan dan door licht en toon,
terwijl Metsu meestal in lijn en kleur duidelijk de ruimtewerking uitdrukt. Vermeer
van Delft daarentegen komt in de meeste zijner interieurs voor zijn plastische
bedoeling uit door krachtige, lineaire hulpmiddelen en sterk geaccentueerde lichten donker-verhoudingen.
Voor een deel ontwikkelt deze tak van schilderkunst zich naar de richting van
h e t p r e c i e u z e k a b i n e t s t u k , de duurste schilderijsoort der zeventiende
eeuw. Haar beoefenaars, gelijk Dou en Vermeer, Van Mieris en Metsu, behoorden
tot de best betaalde meesters. De techniek dier kabinetkunst vroeg geduld; het
uiterlijk dier schilderijen moest hun kostbaarheid uitdrukken. In Leiden ging Dou
over tot het fijnschilderen, waarbij hij zich bovendien het bij het stilleven reeds
gangbare streven haar weergave der materie ten doel stelde. Tegenover den
voorzichtigen Dou stelt zich weldra de zuivere, krachtige Vermeer. Meesters gelijk
De Hooch, Maes, Terborch en Metsu putten uit de Leidsche en Delftsche bron,
daarin meer dan eens op zijde gestreefd door Jan Steen.
Mag men ook spreken van i n v l o e d v a n R e m b r a n d t op de ontwikkeling van
het burger-genrestuk tusschen 1635 en 1650? Zeer stellig, inzooverre als Dou, de
stichter der Leidsche school van fijnschilders, zijn leerling was. Van diens discipelen
onderging later Metsu in Amsterdam nogmaals Rembrandt's invloed. In de tweede
plaats maakte Rembrandt's kunst diepen indruk op Carel Fabritius, den leermeester
van Jan Vermeer. Pieter de Hooch leerde in Amsterdam Rembrandt's werk kennen
en liet er zich door leiden. Eindelijk waren de Dordtsche genreschilders Samuel van
Hoogstraten en Nicolaes Maes leerlingen van Rembrandt.
Maar heeft deze meester invloed gehad op Terborch, die in Haarlem leerde, en
op den in Leiden groot geworden Jan Steen, terwijl toch bij beiden de zooeven
genoemde ontwikkeling van kleur, toon en plastiek tot dezelfde rijpheid leidde als
bij de anderen? Het schijnt veiliger, de evolutie
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in haar geheel niet te veel in verband te brengen met Rembrandt's optreden, maar
haar bovenal te beschouwen als het gevolg van den eenmaal begonnen groei en
van de daarbij vanzelf betrokken door ons opgesomde invloeden. Hierbij moet men
zich Rembrandt mede als een stuwende kracht en wegbereider denken. Wij moeten
ons daarbij voorstellen welk een sterken indruk zijn lichtdonker maakte en evenmin
mogen wij vergeten hoeveel er te leeren viel uit zijn figuur-composities: zijn Bijbelsche
schilderijen en etsen en niet minder zijn geëtste genrestukjes. Wat daarin schuilt
aan compositioneele vondsten, aan typeering en karakteruitdrukking, aan
dramatische kracht en bovenal aan adeldom en menschelijkheid, moet reeds door
zijn schilderende tijdgenooten als van onschatbare waarde zijn beschouwd.
Evengoed als Jan Steen in sprakelooze bewondering moet hebben gestaan vóór
Rembrandt's Emmausgangers (afb. 28), waarin schrik en verbazing, devotie en
mysterie te zamen met een magisch lichteffect tot een haast bovenaardsch geheel
zijn geworden, waarvan Steen slechts de typen, gebaren en houdingen der discipelen
kon benaderen, evenzeer moet Carel Fabritius door 's meesters jodenstudies zijn
getroffen en Vermeer door de klaarte zijner geëtste landschappen, terwijl Maes in
Rembrandt's lichtdonker en diens combinaties van rood en goud steeds opnieuw
inspiratie vond en Terborch, Metsu en De Hooch oneindig veel uit zijn lichteffecten
hebben geleerd. Aldus gezien, mag men spreken van een invloed van Rembrandt
op deze faze onzer schilderkunst, even groot, hoewel van geheel anderen aard dan
die welken Hals had geoefend op de ontluiking van het Haarlemsch genrestuk in
het eerste kwart der eeuw.
Behalve in de centra, die reeds terloops ter sprake kwamen: Leiden, Delft, Dordrecht
en Amsterdam, werd het burger-genrestuk nog beoefend in Rotterdam, Den Haag
en Utrecht, maar in geen van die plaatsen woonden groote meesters op dit gebied,
evenmin als in de landprovinciën. Slechts Gerard Terborch, die in Deventer en
Zwolle werkte, schiep kunstwerken van den eersten rang.
Wij zullen in dit hoofdstuk de Delftsche genreschilders behandelen, ofschoon deze
vijf en twintig jaar later van Rembrandt aftakken dan de Leidsche. Deze evenwel,
waarvan zelfs de leider Gerrit Dou reeds de kiemen van het verval in zich droeg,
zouden ons met hun aanhang reeds over den bloeitijd heen naar den herfst onzer
kunst leiden. Wij keeren derhalve de historische volgorde om en behandelen eerst
d e D e l f t s c h e l i c h t - s c h i l d e r s : C a r e l F a b r i t i u s , J a n V e r m e e r en
P i e t e r d e H o o c h , gevolgd door de meesters wier werk zich binnen en buiten
Delft bij hen aansluit.
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Hoeveel armer zou

AFB. 89. CAREL FABRITIUS.
ZELFPORTRET. - MUSEUM BOYMANS.

onze groote zeventiend'eeuwsche kunst zijn, indien zijde zeer bijzondere
meesterwerken dezer drie geniale schilders niet tot hare voortbrengselen mocht
rekenen, m.a.w. indien Carel Fabritius' Puttertje (afb. 91), Jan Vermeer's Gezicht
op Delft (afb. 93) of Pieter de Hooch's beroemde Kelderkamer (afb. 102) niet waren
ontstaan. Het wonder is geschied, dat drie jonge kunstenaars tusschen 1650 en
1675 in staat zijn geweest, aan het vele schitterende, dat elders in den lande was
en werd tot stand gebracht, nog een reeks allerverrukkelijkste scheppingen toe te
voegen. Fabritius werkte in Delft van zijn acht en twintigste jaar tot zijn dood op twee
en dertigjarigen leeftijd, Vermeer van zijn een en twintigste tot zijn drie en veertigste,
toen hij stierf. Pieter de Hooch begon er vermoedelijk te werken toen hij zes en
twintig was en vertrok waarschijnlijk reeds op vijf en dertigjarigen leeftijd naar elders.
Wanneer men ziet, van hoe groote en bijzondere schoonheid datgene is wat dit
drietal in die stad heeft geschapen en wanneer men zich duidelijk maakt dat die
scheppingen, betrekkelijk gering in aantal, stuk voor stuk uitingen zijn van iets geheel
nieuws, dan beseft men wel zeer sterk welke bijzondere dingen er in die jaren zonder
het minste gerucht zijn geschied in die kleine, intieme stad.
Delft's kunst immers stelt in die meesterwerken haar stille blijdschap tegenover
de uitbundigheid van Haarlem en het imposante van Amsterdam, het zelfgenoegzame
der Leidsche en het hoofsche der Haagsche kunst, het
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deftig burgerlijke van Deventer's grootmeester Terborch en het verzadigde van den
Dordtschen Cuyp. Het kalmeerende, vredige, koel zilveren of zacht gouden licht,
dat de betoovering uitmaakt van zoo menig Delftsch meesterwerk, schept een
tegenstelling tot Rembrandt's krachtig, magisch lichtdonker, waardoor wij de
onbeschrijfelijke schoonheid van beide des te sterker gevoelen. De eenvoud van
het Delftsch gegeven, gepaard aan een raffinement in het overwegen der
kleurwaarden, dat ten onzent slechts met het subtiele der vijftiend'eeuwsche kunst
valt te vergelijken, is scherp tegengesteld zoowel aan breedheid als aan detailleering.
Ook het geruischlooze, schier onbeweeglijke, schoon het hier en daar in onze kunst
- bij Metsu, bij Terborch - zijn wedergade vindt, het nooit literaire en slechts zelden
een kleinigheid verhalende zijn eigenschappen, die men nergens zóó puur aantreft
als bij de Delftsche meesters en die ons wel zeer sterk de niet te definieeren
beteekenis doen kennen van hetgeen men zou kunnen noemen het ‘timbre’ van
een kunstwerk.
Bij het beschouwen dier voortbrengselen vraagt men zich af, in hoeverre hier het
milieu een rol van beteekenis kan hebben gespeeld. Reeds vóór het genoemde
drietal zijn meesterwerken schiep, was er, met name in het werk der Delftsche
portrettisten, b.v. Willem van der Vliet en Palamedesz., een drang naar rustige
klaarte, een opvallend teere huidskleur en nog meer dat den lust verraadt naar
zelfstandig afwijken van het gangbare en dat wijst naar een schoonheids-ideaal
waaraan Vermeer den uiteindelijken vorm zou geven. Fabritius wordt - zijn
Schildwacht te Schwerin van 1654 (afb. 92) is er het bewijs van - in Delft van een
impressionistisch licht-donkerschilder in Rembrandt's trant tot iemand die zijn toetsen
rustig overweegt en vloeiend neerzet en in grijzen tegen wit moduleert. En terwijl
men na het optreden van Saenredam verwacht zou hebben dat het kerkschilderen
zich tot blanke lichtschildering zou hebben ontwikkeld in Haarlem, zijn het geen
Haarlemsche maar Delftsche meesters (Houckgeest en Van Vliet) die Saenredam's
erfenis - bewust of onbewust, dat weten we niet - aanvaarden en zich, zonder dat
er van invloed van Fabritius of Vermeer sprake kan zijn, zetten tot het maken van
hun even blanke als intieme kerkinterieurs. Het verschijnsel is te merkwaardiger
door hetgeen wij met De Hooch zien gebeuren, wiens kunst in Delft groot wordt
maar haar kracht reeds gaat verliezen kort nadat hij in Amsterdam is gaan wonen.
238a)
De schoonheid van Delft als stad
behoeft voor den Hollandschen lezer geen
betoog en al evenmin is het noodig te zeggen, dat elk waarachtig kunstenaar gevoelig
is voor den invloed van zulk een stads-stemming. Toch is voorzichtigheid geboden
bij het maken van gevolgtrekkingen. De boven beschreven teere toon b.v. is
geenszins specifiek Delftsch. Hij komt, gelijk ge-
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zegd, ook voor bij Saenredam en reeds in 1628 bij den Amersfoorter Paulus Bor,
terwijl men hem voorts onverwachts nu hier, dan daar aantreft. Ook mag men niet,
gelijk uit den treure geschiedt, de ‘Delftsche stilte’ als een factor beschouwen die
van overwegenden invloed was op het werk van Vermeer en De Hooch. Zóó stil
was het bedrijvige Delft waarlijk niet! En rustige plekken vond men te over in iedere
stad, tot zelfs in Amsterdam. En meent men soms, dat Vermeer het rustig zal gehad
hebben in zijn huis met elf kinderen? Onderschat men niet, door al te veel op de
‘Delftsche stilte’ te schuiven, het vermogen van den kunstenaar om zich van de
wereld af te sluiten door zich te verdiepen in zijn werk, evenals een geleerde dit
kan? Eindelijk mogen wij dengenen, die zich het zeventiend'eeuwsche Delft mochten
voorstellen als een milieu dat uitsluitend tot intieme realistische Hollandsche kunst
kon inspireeren, er op wijzen dat de Delftsche schilders door hun makker Leonaert
Bramer in 1661 hun gildezaal op z'n Italiaansch lieten versieren, dat Bramer zoowel
als Carel Fabritius op Delftsche wanden diorama's schilderden in navolging van het
buitenland en dat Jan Vermeer sympathie aan den dag legde voor allegorische
voorstellingen en den invloed onderging van de italianiseerende meesters in
239)
Utrecht . Wanneer men dit alles overweegt, springt de uitzonderlijke aard der
groote kunstwerken van Fabritius, Vermeer en De Hooch nog des te meer in het
oog.
Van het genoemde drietal, waarvan - het zij alvast gezegd - er geen enkele uitsluitend
genreschilder was, mogen wij Carel Fabritius beschouwen als den meester, wiens
werk den overgang vormt van Rembrandt's hartstochtelijk impressionisme naar
Vermeer's klare bezonkenheid. C a r e l F a b r i t i u s (Middenbeemster 1622-Delft
240)
1654) was de zoon van den schilderenden schoolmeester, koster en voorzanger
zijner geboorteplaats en de kleinzoon van een dominee. Hij begon als timmerman
en huwde op 19-jarigen leeftijd de lang niet onbemiddelde dochter van Beemster's
predikant. Daarna trok hij, naar het schijnt vóór of in 1643, naar Amsterdam, waar
wij hem in 1643 vermeld vinden. Hij werkte er (in welke jaren is onzeker) bij
Rembrandt, tezamen met Samuel van Hoogstraten, die ons het een en ander heeft
overgeleverd over hun gesprekken aangaande het esthetisch groepeeren van
voorwerpen en zoo meer. Nauwelijks 21 jaar oud, was Fabritius reeds weduwnaar
en waren ook zijn drie kinderen gestorven. Vermoedelijk woonde hij van 1643 tot
'50 weer te Middenbeemster. Hij maakte inmiddels kennis met een Amsterdamsche
weduwe, met wie hij in laatstgenoemd jaar hertrouwde. Zij vestigden zich in 1650
te Delft, waar hij in 1652 lid van het Lucasgild werd en in 1654, twee en dertig jaar
oud, om het leven kwam bij de befaamde buskruitontploffing, die een gedeelte der
stad vernielde.
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Carel Fabritius was reeds tijdens zijn leven een in Delft en daarbuiten hooggeschat
kunstenaar. Zijn tijdgenooten prezen hem, zijn werken werden goed betaald en in
de inboedels hoog getaxeerd. Volgens verklaring van zijn weduwe was hij ‘schilder
van Syn Hoocheyt den Prince van Oranie’ en heeft hij dus misschien wel voor den
stadhouder gewerkt. Fabritius was schilder van portretten en vooral van meetkunstig
geconstrueerde ‘deurzichten’ op muren, die blijk gaven van groote kennis der
perspectief en die te Delft bijzonder in trek waren. Het beschilderen van muren
binnenshuis (en misschien ook wel op binnenplaatsen) kwam toen in Delft nogal
241)
eens voor. Leonaert Bramer had het er later druk mee . Het is lang niet denkbeeldig
dat Fabritius en Bramer op dit punt concurreerden. Van Fabritius' wandschilderingen
is er niet één bewaard; slechts het schilderijtje De Muziekhandelaar, van 1652 (afb.
88), blijkbaar een ontwerp voor zulk een decoratie, geeft een indruk van dat soort
van werk.
Wanneer men bedenkt, dat er van Fabritius' portretten slechts weinige tot ons
zijn gekomen en dat er ook van de in archivalia vermelde stillevens geen enkel over
is, dan blijkt wel hoe spaarzaam wij omtrent zijn hoofdzakelijke werkzaamheid zijn
ingelicht. Behalve de genoemde soorten van werken bezitten wij De Schildwacht
(afb. 92) en Het Puttertje (afb. 91), beide van 1654. Eindelijk meent men eenige
studiekoppen als. zijn werk te mogen aanmerken, waarvan vooral bekend zijn De
Krijgsman (afb. 90) en een Grijsaard, beide door Hofstede de Groot aan de stad
242)
Groningen geschonken. Evenwel, deze resten van 's meesters oeuvre , tezamen
nauwelijks meer dan tien schilderijen, zijn voldoende om aanstonds vast te stellen,
dat hier een kunstenaar van den eersten rang aan het woord is. Zij getuigen van
een levendigen, beschaafden geest; de conceptie is natuurlijk en onbewimpeld, de
schildering krachtig en beslist. Ook zonder Hoogstraten's getuigenis herkent men
in de meeste onmiddellijk den leerling van Rembrandt, maar tevens den kunstenaar
met eigen kijk. De uit de werkplaats van den leermeester meegebrachte techniek
maakte hij dienstbaar aan een allengs van Rembrandt afwijkende opvatting, welke
hem op den duur, toen hij het heldere ging zoeken, tot een rustiger schilderwijs
bracht, die weliswaar breed bleef maar toch meer bij zijn eigen visie paste. Aldus
Fabritius' ontwikkeling ziende, moet men als het vroegste thans bekende werk
aanmerken het Zelfportret, dat het Museum Boymans te Rotterdam bezit (afb. 89).
243)
Deze ruige studie, die o.i. terecht als zelfportret geldt , is ongemeen flink en zonder
de minste aarzeling geschilderd. De toon is diep en verzadigd, de toets onmiddellijk
afgeleid van dien van Rembrandt's studies van omstreeks 1642-'45. Ook de lichtval
is nog zooals bij Rembrandt, maar er is reeds een principieele afwijking doordien
Fabritius zijn model plaatst
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tegen een lichten achtergrond,

AFB. 90. CAREL FABRITIUS. KRIJGSMAN. - GRONINGEN.

in dit geval een muur, bedekt met afbrokkelende grijze kalk, vermoedelijk een
buitenmuur.
In dit verbluffend schilderij leert men een kloek kunstenaar kennen met
ontwikkelden zin voor het schilderachtige en plastische. Het werk verraadt begrip
van Rembrandt's kunst, maar het ademt tevens frissche buitenlucht. Het stelt een
voor Noord-Nederland nieuw probleem, ook elders in den lande in die dagen naar
voren gebracht (b.v. in Leiden door Barent Fabritius en in Haarlem door Jan de
Bray): de functie der figuur tegen een lichten achtergrond; niet meer het lichtend
opdoemen uit het onbestemde, maar het plastisch afsteken tegen het heldere.
Een korten, krachtiger doch soepeler toets vertoonen de studie van den ouden
man in het Museum te Groningen en de Oude Man in het Mauritshuis (vroeger
verzameling Harrach te Weenen), die o.i. kort na Fabritius' leertijd bij Rembrandt
zijn ontstaan. Het zijn imposante stukjes, waarnaast de gehelmde Krijgsman (afb.
90) iets welwillends heeft. Dit eveneens kleine paneel is, schoon in menig opzicht
en vooral in de bruinen nog aan Rembrandt herinnerend, vloeiender geschilderd
dan welk werk ook van den meester. De figuur is ook hier tegen een lichten
achtergrond geplaatst; de schakeeringen zijn vol afwisseling.
Fabritius' streven naar heldere kleur breekt het eerst baan in het portret van den
56-jarigen Abraham de Potter, dat wij een werk uit zijn overgangstijd
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AFB. 91. CAREL FABRITIUS 1654.
HET PUTTERTJE. - MAURITSHUIS.

zouden willen noemen (Rijksmuseum). Hier is de schildering niet minder beslist en
krachtig dan bij het vroegere werk, maar Fabritius begint het impressionistisch
beginsel los te laten. Het uitsparen van die stukken doek, die geen verf behoeven,
is een aan zijn leermeester ontleende trek. Maar het eigenaardig licht in dit portret
heeft niets meer met dat van Rembrandt te maken. Het okeren grijs-kleurig fond is
een verrassing. Prachtig gedaan zijn ook de rijp doorwerkte zwarte kleedij, de rijk
lichtende kraag en de blozende kop, die in vlakke, rake toetsen in slechts twee keer
schijnt geschilderd. De omtrekken van kleeding en haar zijn hier en daar tegen den
achtergrond aan uitgeveegd, gelijk Carel's broeder Barent dit soms deed. De hand,
in de schaduw gehouden, is minder ruig dan de kop. Het geheel is bijzonder
opvallend: aan den wand in het Rijksmuseum, vlak bij Bol en Flinck, komt het
volkomen tot zijn recht als het werk van den jongere, die bewust in opstand is tegen
de conventioneele portret-opvatting van zijn tijd. De dateering dezer schilderij is
onzeker. Er staat 1640, maar vermoedelijk is dit 1648 geweest, want anders klopt
244)
het niet met den leeftijd van den afgebeelde .
In drie werken uit Fabritius' sterfjaar: het Mansportret te Londen, De Schildwacht
(afb. 92) en Het Puttertje (afb. 91), ziet men hoe hij geheel van
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AFB. 92. CAREL FABRITIUS 1654. DE SCHILDWACHT. - SCHWERIN.
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Rembrandt is losgekomen. In het Londensche schilderij, dat een zelfportret zou
kunnen wezen, staat de figuur fier in het buitenlicht tegen een bewolkte lucht, die
de ruimte treffend suggereert. Heel het doek is geschilderd in dunne, soepele vlakken
met hier en daar rake, serieus neergezette, allesbehalve decoratieve vegen.
Het beroemde Puttertje is een zeer intiem schilderijtje. Als trompe l'oeuil opgezet,
is het een van de bewijzen hoe Fabritius de kunst verstond, verkortingen weer te
245)
geven door ‘wel kolereeren’ . Men zie maar eens, hoe de kop van het beestje in
het verkort is geschilderd. In de geschiedenis onzer schilderkunst is dit paneeltje
een unicum, in die der Europeesche valt het slechts met Jacopo de Barbari's
beroemde stilleven van 1504 te Augsburg te vergelijken. Het is zonder aarzelen
geconcipieerd, breed en raak aangezet en aanstonds afgeschilderd behoudens
enkele correcties rond de omtrekken van den vogel. Naast de breede toetsen
ontwaren wij de verzorgde behandeling van enkele details, b.v. het kettinkje.
Met schilderijen gelijk Het Puttertje heeft Fabritius aan Vermeer den weg gewezen.
Deze zou daar, waar zijn leermeester nog niet in details ging, tot grooter volmaaktheid
geraken, vooral in de schaduwen en weerschijnen, die Fabritius nog slechts summier
weergeeft.
Het eenige complete kabinetstuk dat wij van Carel Fabritius bezitten, is De
Schildwacht (afb. 92), eveneens uit zijn sterfjaar 1654. Naast een poortdoorgang
zit vóór een witten, door de zon beschenen muur, op een laag bankje een soldaat
zijn musket schoon te maken, terwijl een leelijk zwart hondje toekijkt. Door de poort,
waarboven een reliëf met den H. Antonius en diens zwijn, ziet men een oude
schutting, waarachter een dak en wat boomen. De schildering is rijp en zuiver. De
groote charme ligt in de lichtwerking en in de modulaties van grijzen, met wat bruin
en even iets groen boven den muur. De zwarte hond en de witte muur rechts zijn
de polen waartusschen de schakeeringen zich bewegen. Men herkent aan de min
of meer vloeiende overgangen nog de herkomst der techniek. Het doen wijken der
dingen, meer door den toon dan door de teekening, is naast de oplossing van het
lichtprobleem de voornaamste bedoeling van den schilder. Ook in dit opzicht geeft
De Schildwacht buitengewoon veel te genieten. Het lijdt o.i. geen twijfel of Jan
Vermeer van Delft heeft ook op dit en dergelijke werken voortgebouwd, evenals op
Fabritius' perspectief-constructies en stillevens. Men vergelijke slechts de linkerhelft
van Den Muziekhandelaar (afb. 88).
246)

J o h a n n e s V e r m e e r (Delft 1632-1675) , gemeenlijk genoemd de Delftsche
Vermeer, wordt door zijn stadgenoot, den boekhandelaar Arnold Bon, geroemd als
degene, die na Fabritius' jammerlijken dood ‘mees-
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terlyk betrad zijn pade’ . Men neemt daarom aan, dat Vermeer Fabritius' leerling
248)
was, hoewel dit niet onomstootelijk uit Bon's woorden blijkt . Zeer stellig echter
heeft Vermeer, gelijk wij reeds aantoonden, Fabritius' invloed ondergaan.
Jan Vermeer werd te Delft geboren, waar hij hoogstwaarschijnlijk zijn geheele
249)
leven woonachtig bleef . Aangezien uit zijn werk valt af te leiden, dat hij de
Utrechtsche italianiseerende opvattingen kende, is het te begrijpen dat sommigen
250)
aannemen, dat hij bij den een of anderen caravaggist aldaar in de leer is geweest .
Maar Italiaansche opvattingen kon hij ook in Delft bij Leonaert Bramer opdoen. Van
een leertijd elders is niets overgeleverd, zelfs niet door den nauwkeurigen
stedebeschrijver Van Bleyswyck, die in 1667, dus nog tijdens Vermeer's leven, over
hem schreef.
Den vijfden April 1653 trad Jan Vermeer in het huwelijk met Catharina Bolnes,
251)
die bij zijn dood met elf kinderen achterbleef . Den 29sten December 1653 werd
252)
hij lid van het Delftsch Sint Lucasgild . Hij was daarvan hoofdman in 1662, '63,
'70 en '71.
Uit tal van acten weten wij, dat bij de Vermeers geldzorgen en toevallige baten
elkander afwisselden. Nu eens viel hun een erfenis ten deel, dan weer moest er
geld worden geleend. Herhaaldelijk blijkt Vermeer's rijke schoonmoeder te hebben
253)
geholpen . Evenwel verloor hij in 1672 en volgende jaren door den oorlog met
254)
Frankrijk vrijwel al het geld, dat hij gestoken had in den kunsthandel dien hij dreef
en geraakte hij diep in de schuld. Toen hij stierf, was zijn boedel met schulden
bezwaard en moest zijn weduwe een bakkersrekening van ruim f 600. - betalen met
twee schilderijen (De Briefschrijfster met Dienstbode, thans verzameling Frick, en
de Luitspeelster der verz. Iveagh), nadat zij reeds een van de fenomenale
meesterwerken van haar echtgenoot, De Schilderkunst (afb. 101), aan haar moeder
voor schuld in betaling had gegeven. Bovendien waren zes en twintig schilderijen
door Vermeer bij den kunsthandelaar Coelembier te Haarlem in commissie gegeven,
255)
waarschijnlijk stukken van anderen, waarin hij handel dreef .
Al ging het Vermeer dus ten slotte financieel niet naar wensch, armoede heeft hij
nooit geleden. In de goede tijden vóór 1672 werd bovendien zijn werk zeer goed
betaald. Slechts Gerrit Dou, wereldberoemd in die dagen, kon evenveel bedingen
256)
als Vermeer, d.w.z. voor een kabinetstukje met één figuur driehonderd gulden .
Weliswaar vond Monseigneur de Monconys dit te duur, maar het was blijkbaar de
normale prijs. Dat Vermeer tot de weinige Hollandsche schilders behoorde die deze
Franschman in 1663 bezocht, bewijst hoe bekend hij was. Hij had, toen Monconys
kwam, niets in zijn werkplaats. Slechts bij den bakker bevond zich (dus vermoedelijk
voor schuld) een schilderijtje, dat hij hem te koop aanbood.
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Er zijn van Vermeer ongeveer 40 werken bekend, aan wier echtheid in het algemeen
257)
niet wordt getwijfeld . Dit is, naar men mag aannemen, het grootste deel van zijn
oeuvre. Negentien van deze schilderijen vindt men reeds in een te Haarlem in 1696
gehouden veiling, waar 21 Vermeers werden verkocht, die alle op twee na nog
258)
heden zijn aan te wijzen . Wij hebben het geluk, acht kunstwerken van Vermeer,
meest tot zijn allergrootste scheppingen behoorend, ons nationaal bezit te mogen
noemen. Het zijn: het Gezicht op Delft (afb. 93), het Meisjeskopje (afb. 94), Diana
en haar Gezellinnen, alle in het Mauritshuis; De Emmausgangers (afb. 92a), sinds
1938 in het Museum Boymans, Het Straatje, Het lezende Vrouwtje (afb. 100), Vrouw
en Dienstmaagd, en de Keukenmeid (afb. 96), alle in het Rijksmuseum. Verscheiden
werken bevinden zich in het buitenland: één in het Louvre, te Brunswijk, Frankfort,
Weenen, Boedapest en Edinburg; twee te Berlijn, Dresden en Londen. Voorts zijn
er in Fransch en Duitsch particulier bezit en bij Engelsche particulieren. De overige
zijn in Amerika. De enkele aan Vermeer toegeschreven teekeningen zijn niet met
stelligheid als werk van zijn hand te herkennen. Geëtst heeft hij naar het schijnt niet.
Vermeer's schilderijen verbeelden interieurs, met uitzondering van twee portretten
(Boedapest en Weenen), één Bijbelsch tafreel (Christus bij Maria en Martha,
Edinburg), één mythologische voorstelling (Diana en haar Gezellinnen, Mauritshuis),
twee stadsgezichten en enkele meisjeskopjes. De interieurs vertoonen, op de
Koppelaarster na (Dl. I, afb. 60), een vertrek of een hoekje van een kamer, meest
met één figuur, die bij voorkeur slechts ten halven lijve of tot de knieën zichtbaar is
en minder vaak ten voeten uit is afgebeeld. Ook interieurs met twee figuren heeft
Vermeer gemaakt (afb. 101), maar drie en vier figuren komen zelden voor (afb.
92a), méér dan vier nooit.
Beschouwen wij de genoemde schilderijen in verband met hetgeen wij van
Vermeer's leven weten, dan leeren wij een aan zijn werk ten eenenmale toegewijd
kunstenaar kennen, wiens geldelijke moeilijkheden te verklaren zijn niet uit de lage
prijzen die hij maakte, maar uit de langzame manier waarop hij werkte en het vele
geld dat hij noodig had voor zijn groot gezin. Hij leefde niet zóó teruggetrokken, dat
zijn gild hem onverschillig was. Integendeel: tot vier malen toe riep men hem tot het
hoofdmanschap. Ware hij verstrooid of onevenwichtig geweest, dan zou zijn sekure
schoonmoeder hem stellig niet een groote erfenis in Gouda hebben laten innen,
waaraan allerlei kwesties vastzaten, met aanteekening in de acte dat zij hem ‘een
259)
en ander ten volle is toe vertrouwende’ . De archivalia toonen dus wel duidelijk,
dat de vele raadselen in Vermeer's kunst ons er niet toe mogen verleiden, hem voor
buitenissig of zonderling te houden. Ook zijn werk, geschilderd in een techniek,
waarvan zelfs de kleinste toets verantwoord is en die derhalve geen toevalligheden

W. Martin, De Hollandsche schilderkunst in de zeventiende eeuw: Rembrandt en zijn tijd

t.o. 184

AFB. 92a. JAN VERMEER. CHRISTUS IN EMMAUS. - MUSEUM BOYMANS.
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hoegenaamd toelaat, is in strijd met mijmeren of zich laten gaan. Er is onder onze
oude meesters nauwelijks een meer ordenende geest denkbaar dan die van den
Delftenaar. Diens geometrisch opgebouwde composities, het verzorgde arrangement
zijner interieurs, de afwezigheid in zijn inventaris van al wat zweemt naar
260)
opeenstapeling van objecten , doen ons iemand kennen, tegengesteld aan zoo
menigen schilder dier dagen, wien het zwierig rijke, of het schilderachtig slordige
lief was, gelijk b.v. de afbeeldingen der ateliers van Ostade (Dl. I, afb. 15) en Jan
Steen (afb. 139) bewijzen. Hoe sterk steekt Vermeer's atelier (afb. 101) af bij dat
261)
van den barokken Flinck of bij dat van den temidden van een ‘voddekraam’
262)
huizenden Aert de Gelder . Bij Vermeer is de atmosfeer ruim en frisch, in
tegenstelling tot de huisbakken omgeving waarin b.v. Dou ons verplaatst. Geheel
anders ook is hij dan Rembrandt, die aartsverzamelaar, levend in een omgeving
van draperieën, costuums, wapentuig en de meest zonderlinge objecten. Vergeleken
bij den hartstochtelijken, inventieven en veelzijdigen Rembrandt is Vermeer iemand
die ingespannen doch rustig een zeer bijzondere schoonheid zoekt van luministisch,
coloristisch en geometrisch evenwicht, maar die niet twijfelt aan de juistheid van dit
doel en ten slotte zelfs ervan overtuigd is, dat hij het heeft bereikt. De
263)
zelfvoldaanheid, die men in zijn later werk meent te lezen , was aan Rembrandt,
nimmer met zijn werk tevreden, ten eenenmale vreemd.
De rangschikking naar tijdsorde van Vermeer's schilderijen is zeer moeilijk. Het
264)
laatste woord hierover is nog niet gesprokene . Gemeenlijk neemt men aan, dat
hij is begonnen met het ontleenen zijner gegevens aan het academisme. Diana en
265)
hare Gezellinnen (Mauritshuis) schijnt zijn vroegste schilderij . Het is een warm
en lichtend doek met sterke toon-contrasten, zeer frisch en oorspronkelijk, misschien
van 1652 à '55. Daarop volgt vermoedelijk het groote doek Christus bij Maria en
266)
Martha (Edinburg), dat men kort vóór 1656 pleegt te stellen . Van 1656 is De
Koppelaarster (Dl. I, afb. 60). Dit doek, het vroegste waarvan Vermeer's auteurschap
vaststaat, is een typisch Utrechtsch onderwerp en getuigt van de groote
belangstelling van Vermeer voor Utrechtsche problemen van kleur (b.v. geel en
blauw), vorm en compositie. Caravaggistisch is het in 1938 voor het Museum
Boymans aangekochte doek, dat Christus in Emmaus verbeeldt (afb. 92a). Hier
werken de Utrechtsche beginselen van compositie na, maar Vermeer vergeestelijkt
het gegeven dusdanig, dat hij ver boven het caravaggisme uitkomt en den
250
250a
beschouwer in mijmering doet verzinken en .
Den samenhang van Vermeer met C. Fabritius mag men zien in het blanke doek,
De Lezende Man met den Hoed, dat Dr. A.B. de Vries afbeeldt (Ver-
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meer van Delft blz. 14). Hierop volgt een kleine groep van nòg blanker werken, o.a.
het Gezicht op Delft (afb. 93), dat omstreeks of kort na de academisch beïnvloede
periode, dus na De Koppelaarster, pleegt te worden geplaatst. Maar, gelijk gezegd,
266a)
zekerheid omtrent de dateering bestaat ten deze niet . Op deze faze volgen
misschien het Meisjeskopje (afb. 94) en dergelijke doeken, terwijl men mag
aannemen dat daarna een reeks van interieurs is ontstaan, waarin Leidsche motieven
(keukenmeid, geleerde, dame bij het toilet) worden gebruikt en de gestalten donker
266b)
tegen een lichten achtergrond uitkomen, terwijl de techniek kruimig is (afb. 96) .
Vermeer schijnt allengs, vermoedelijk sinds omstreeks 1660, de behoefte te hebben
gevoeld om de dingen tevens door de lijn naar achteren te doen wijken. Zijn
‘Zimmer-Ausschnitte’ en zijn geconstrueerde interieurs (afb. 98) mag men derhalve,
aldus redeneerende, later plaatsen dan b.v. zijn Keukenmeid (afb. 96). Tot zijn
laatste werk rekent men algemeen die schilderijen van deze groep, waarin de kleur
bezonken is en de tegenstellingen tusschen licht en donker uitermate sterk zijn (Dl.
I, afb. 65) terwijl de schildering naar het zakelijke en koele gaat. Valentiner heeft
267)
zeer terecht opgemerkt , dat de zorgvuldige manier van signeeren van deze groep
van werken en de gelijkmatigheid hunner techniek een ontwikkeld zelfbewustzijn
verraden.
Uit het bovenstaande volgt, dat, wanneer men b.v. de vier Vermeers in het
Rijksmuseum naar tijdsorde wil groepeeren volgens den hedendaagschen stand
van het onderzoek, het Straatje het eerst komt, vervolgens De Keukenmeid, daarna
De Lezende Huisvrouw en eindelijk de Minnebrief.
Wel verre van de bovenstaande reconstructie als de definitieve te willen
beschouwen, hebben wij deze den lezer niet willen onthouden, omdat er een niet
onwaarschijnlijke lijn door loopt: een als kolorist begonnen vroegrijp schilder (Diana,
Mauritshuis), die onder den indruk geraakt van Carel Fabritius' licht (afb. 91), gevoelt
zich reeds aanstonds sterk tot het figurale aangetrokken en gaat, vermoedelijk
zonder zijn vaderstad te verlaten, bij het Utrechtsch academisme ter schole (afb.
92a en Dl. I, afb. 60). Uit dit contact put hij de leering, die hem in staat stelt zijn
luministische verlangens te uiten in interieurs met figuren, waarin hij allengs het
geometrisch element, vermoedelijk eveneens van C. Fabritius afkomstig, introduceert.
Hoewel op het laatst eenige verslapping intreedt, blijft zijn werk toch tot het einde
268)
groot en boeiend .
Hoewel Vermeer een zeer persoonlijk en sterk talent bezat, blijkt hij desniettemin
vatbaar voor invloeden van C. Fabritius, G. Dou en de caravaggisten. In zijn
stijl-verlangens is hij zijn leven lang door en door Hollandsch, dat wil zeggen
anti-barok gebleven. Het is waar, hij was zes en twintig jaar jonger dan Rembrandt.
De stijl-problemen die deze ontmoet had, waren, toen
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AFB. 93. JAN VERMEER VAN DELFT. GEZICHT OP DELFT. - MAURITSHUIS.
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Vermeer in 1653 lid van het Lucasgild werd, reeds lang niet meer aan de orde.
Bovendien bestond toen reeds op het gebied der genreschilderkunst in Haarlem en
Leiden een traditie, waarin geen enkele buitenlandsche stijlvorm ingang had
gevonden, zoodat Vermeer daar waar hij bij deze traditie aansloot geenerlei
‘vreemdicheit’ ontmoette. Maar ook de Italiaansche problemen, die hij bestudeerde,
brachten zijn Hollandsche opvatting niet aan het wankelen, evenmin als Bramer's
italianisme. Jan Vermeer is hoofdman van het Delftsche Lucasgild geworden op
30-jarigen leeftijd en heeft in de gildezaal, die door Bramer en Cornelis de Man in
drukken barok aan wanden en zoldering was volgeschilderd, vergaderingen
bijgewoond en er wellicht gefeest. Maar dit soort schilderwerk raakte hem niet. Deed
hij al eens aan allegorie, dan koos hij slechts het onderwerp naar Italiaansch recept,
maar bleef hij in de uitvoering Hollandsch (afb. 101 en Dl. I, afb. 65).
Behoudens de enkele genoemde inwerkingen staat het werk van Vermeer los
van al het overige in Delft en in heel het land. Hij streefde blijkbaar naar heldere
kleur en zuiver licht en zijn werkwijze moest dus weldra vrijkomen van de
impressionistische techniek, die zijn werk nog in 1656 kenmerkte. Slechts door die
bevrijding kon zij het klare en verzorgde, het eenvoudige en samenvattende, dat
Vermeer zocht, tot uiting brengen. Gelukkig waren hem de gaven geschonken, zijn
verlangens te verwezenlijken in dien onvergelijkelijk puren vorm, waarvan heden
ten dage duizenden genieten. Verscheiden kunstenaars hebben na 1650 hetzelfde
beproefd als Vermeer. De talrijke werken (vooral stillevens en portretten) van
‘pseudo-Vermeers’ uit die dagen getuigen van even zoovele mislukte pogingen om
te komen tot het doel dat slechts Vermeer in zijn waarlijk goddelijke vertolkingen
vermocht te bereiken.
Vóór Vermeer's kunst geraken wij allereerst in den ban harer rustige vredigheid.
In zijn gestalten vermijdt hij beweging: hij ontwijkt drukke lijnen in de compositie,
onrust in de kleur en onstuimigheid in den toets. De tweede groote eigenschap van
zijn beste werken is het licht. Ook dit is rustig. Het is zacht trillend, zonder flikkering.
Ondanks de omstandigheid, dat de tegenstelling tusschen licht en schaduw is
versterkt doordien figuren en voorwerpen, vaak gedempt ja zelfs donker gehouden,
veelal tegen een lichten achtergrond uitkomen, is het licht nooit te sterk, gelijk b.v.
bij P. de Hooch in diens later werk. Het is soms schemerig met schijnbaar vervagende
omtrekken (afb. 99). Slechts zelden is Vermeer's licht zonnig of warm, meest is het
naar zilverwit gestemd. Nooit is het magisch, maar toch bergt het een onbestemde
kracht, die ons in mijmering doet verzinken. Vaak herinnert zijn licht aan dat op
subtiele vroeg-vijftiend'eeuwsche landschap-miniaturen, wier makers de dingen met
eendere oogen moeten hebben gezien als hij.
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AFB. 94. JAN VERMEER VAN DELFT. MEISJE. - MAURITSHUIS.
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Als kolorist is Vermeer zonder twijfel een der grootsten der geheele wereld. Hij
breekt, veel stelliger dan Fabritius dit had gedaan, met de toon-schildering die hier
sinds ± 1635 vrijwel uitsluitend troef was geweest. Hij revolteert tegen het
goud-bruin-rood der Rembrandt-volgelingen evengoed als tegen de modulaties in
grijs-blauw-rood der Leidsche genreschilders. Daartegenover stelt hij een koloriet
dat, hoewel in toon gehouden, niettemin sterk is en meestal verdeeld in vrij groote
partijen van eendere kleur, die elk op zichzelf zorgvuldig zijn doorgemodeleerd tot
in kleine niet realistisch zuivere doch koloristisch volkomen verantwoorde toetsen
(pointillé). Hij schildert vaak heel dun, bijna zooals de plateelschilders. Zijn behoefte
aan onderverdeelen der kleurvlakken doet hem bij voorkeur reflecteerende
voorwerpen als bijwerk nemen: schilderijen in vergulde lijst, geverniste, door het
oprollen geknakte landkaarten, koperen kronen, blinkende tinnen inktkokers, wit
Delftsch. Ook kiest hij vaak een gobelin, dat aanleiding geeft tot het weergeven van
vlakken en punten. Zijn groote liefde voor rood, blauw en geel in het eerst, voor
blauw en geel vervolgens, voor groen, blauw en geel ten slotte, tusschen welke
kleuren dan tallooze tusschentinten spelen die in bijna elk opvolgend werk wederom
anders zijn, maakt op zichzelf reeds de aanschouwing en overpeinzing van zijn
oeuvre tot een bijzonder genot. Men lette eens op de kleuren die zich groepeeren
onder de overheersching der hoofdkleuren: zwart en reebruin tegen donker kersrood
bijvoorbeeld, gelijk men het aantreft in partijen van zijn Gezicht op Delft onder die
onnavolgbaar geschilderde weidsche, lichte lucht. Of zwart, roze en wit, gelijk in
den schilder op het doek, vroeger in de collectie Czernin, met zijn lichtroode kousen
(afb. 101). Of ook geel tegen ultramarijn en wit, oranje tegen grijs, ivoorachtig geel
tegen parelwit en ultramarijn (afb. 100), enzoovoorts.
Helaas heeft het blauw Vermeer's schilderijen op den duur parten gespeeld. In
het groen der boomen van het Gezicht op Delft (afb. 93) heeft het blauw het geel
verdrongen; in het Straatje (Rijksmuseum) is iets dergelijks het geval. Het Lezende
Vrouwtje (afb. 100), de Vrouw met de Kan te New York en het Meisje met het
Wijnglas te Brunswijk zijn door den tijd overmatig blauw geworden, het laatste is er
zelfs door mismaakt.
De kleur, het licht, de rust, ziedaar het gebied waar Vermeer groot is. Maar zijn
belangstelling is er niet toe beperkt. Hij is een ruimte-schilder van den allereersten
rang. Het perspectief uitermate nauwkeurig construeerend, de kleuren en de lichten schaduwwerking zóó verdeelend dat de wijking zoo suggestief mogelijk wordt,
plaatst hij de figuren bij voorkeur tegen een lichten achtergrond en gebruikt hij op
den voorgrond een donker gordijn, een wand of dergelijke als repoussoir.
Een zekere voorliefde vertoont hij voor hetgeen de Duitschers noemen
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den ‘Zimmer-Ausschnitt’,

AFB. 95. JAN VERMEER VAN DELFT.
VROUWEPORTRET. - BOEDAPEST.

een compositie waarbij de beschouwer vlak bij de op den voorgrond afgebeelde
objecten en op nauwelijks eenige passen afstands van de figuur is gebracht en
waardoor dus reeds onmiddellijk, afgezien nog van de wijze van uitbeelding, een
groote intimiteit ontstaat (vgl. afb. 100). Bij het schilderen van figuren ten voeten uit
plaatst Vermeer die eveneens bij voorkeur in een milieu waarvan de ruimtewerking
groot is, hetgeen hij ook hier bereikt door een nauwkeurig overwogen perspectivische
269)
constructie (afb. 98) . Door het vermijden van kijkjes door vensters of deuren of
door het bedekken van de plaats waar het licht binnenvalt, wordt het pikante van
het effect verhoogd. Immers hij vertelt juist genoeg om voor den beschouwer nog
vragen - in dit geval optische - ter beantwoording over te laten.
Met de weinige figuren, die hij te zien geeft, wil Jan Vermeer vaak iets vertellen.
Het uitvoerigst doet hij dit in zijn beroemde Koppelaarster, geschilderd in 1656 (Dl.
I, afb. 60). Welk een meesterwerk van verhalen en schilderen! Prachtig geëmpateerd
is de toets, in de meeste partijen dik en vast, in andere (de kruik!) scherp, bij het
harde af; rijk en klinkend zijn de kleuren van citroengeel tegen rood, blauw en grijs.
Het geheel is nog heden even verrassend en uniek als toen het ontstond. In de
lichtwerking weifelt Vermeer hier nog tusschen het lichtdonker van Rembrandt's
school (de speelman links) en zijn moderne verlangens naar klaarte (het meisje
rechts). Maar hoe verbazend goed zijn de dramatis personae gekarakteri-

W. Martin, De Hollandsche schilderkunst in de zeventiende eeuw: Rembrandt en zijn tijd

192

AFB. 96. JAN VERMEER VAN DELFT.
DE KEUKENMEID. - RIJKSMUSEUM.

seerd: de dronken jongen, onzeker in zijn gedragingen, het knappe jonge meisje
met haar zakelijken blik, de in gespannen aandacht spiedende misdadige
koppelaarster en de als in duivelsch licht gezette speelman, die triomfantelijk onze
meening vraagt over hetgeen de twee vrouwen hebben klaar gespeeld. Het is alles
al even raak getypeerd en toch ongemeen beschaafd en onverwacht monumentaal.
Vermeer's andere interieurs zijn niet zóó dramatisch. Een ervan vertoont een
ingeslapen dienstmaagd (een geliefkoosd motief van Nicolaes Maes), op andere
ziet men een geograaf of architect aan het werk. Bij de overige wekt Vermeer den
schijn als ware hij, gelijk de stillevenschilders, tevreden met de uitbeelding van het
schoone uiterlijk der dingen en gestalten. Toch speelt zich bij nader toezien in die
interieurs wel méér af. Vermeer was te veel een kind van zijn tijd dan dat hij
genrestukken zou schilderen zonder eenigen inhoud.
Het vrijwel beweginglooze en toch innerlijk bewogen figuurstuk was in die dagen
niets ongewoons, en met zichtbaar behagen bedacht Vermeer zulke schijnbaar
niets verhalende maar in wezen veelzeggende situaties. Ook hierin is hij, gelijk in
al zijn werk, uitermate verfijnd en beschaafd, misschien soms opzettelijk
raadselachtig, met de bedoeling het suggestieve element in zijn werk te accentueeren
uit eenzelfde soort van overweging als hij dit in zijn perspectivische constructies
deed. Men zie maar eens den mysterieuzen, vragenden blik van het half omkijkende
meisje (afb. 94), dat monumentale wonderwerk, dat de Franschen La Joconde du
Nord hebben gedoopt omdat het onder de schilderijen van Noord-Europa even
raadsel-
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achtig en legendarisch

AFB. 97. JAN VERMEER VAN DELFT. DE KANTWERKSTER. - PARIJS.

aandoet als Leonardo's nooit overtroffen meesterstuk onder de Italiaansche. En de
briefschrijfster op de schilderij, vroeger bij Pierpont Morgan (afb. 99), hoe schalks
en uitdagend vraagt ze u, of ge niet nieuwsgierig zijt naar haar correspondentie! Er
zijn er, die meenen, dat Vermeer's kokette vrouwtjes tot een minder geacht gild
270)
behoorden . Zoo iets schijnt ons in sommige gevallen niet onmogelijk, maar de
meeste van zijn briefschrijfsters zijn toch wel dezelfde soort van degelijke
huisvrouwen, die ook Metsu (afb. 122), Terborch (Dl. I, afb. 31) en tal van anderen
afbeeldden. Maar - en hier schittert weer een andere kant van 's meesters talent Vermeer vermeit zich in variatie. Het zijn niet, gelijk bij Metsu en Terborch, steeds
weer dezelfde vrouwen en meisjes, maar telkens andere. Ook zijn ze meer
gedistingeerd, in hun ingetogenheid toch levendiger, in hun uiterlijke verschijning
onder de handen van 's meesters aristocratisch penseel toch meer verzorgd dan
die van welken zijner tijdgenooten ook.
In vele van Vermeer's brieflezende vrouwen, in zijn muzieklessen of heeren en
dames ‘met het wijnglas’, in zijn goudweegster, zijn dame met het parelsnoer, zijn
geografen keert deze stille actie weer, met de sfeer van het interieur wonderlijk
saamgeweven gelijk reeds Van Eyck dit in zijn Arnolfini had weten te bereiken.
Daardoor wordt een geheel gevormd van een weergalooze schoonheid, in de 17e
eeuw nieuw en tevens de laatste waarlijk groote uiting op dit gebied.
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Waar Vermeer's grootheid als genreschilder schuilt ziet men het beste wanneer
men zijn werk vergelijkt met dat van Dou en diens school, met Metsu, Jan Steen,
Terborch, Maes en De Hooch. Het huisbakkene en angstige der Leidenaars is hem
ten eenenmale vreemd. Men vergelijke slechts Vermeer's Keukenmeid, als motief
mogelijk aan Dou ontleend, met het werk van dezen Leidenaar. Het weelderige van
Metsu, het joviale en geestige van Jan Steen zoekt men eveneens bij Vermeer
tevergeefs. Hij is noch ingetogen deftig, gelijk Terborch, noch behaaglijk gelijk De
Hooch of duidelijk verhalend gelijk Maes. Geen van al die meesters beschikt over
Vermeer's breeden, samenvattenden kijk of deelt diens verlangens naar de
monumentaliteit van de klare kleur en van het verheven koele licht. Geen hunner
ook bezat de gave om zonder stofuitdrukking en scherpe detailleering zóó de
verfmaterie te koesteren. Voor hen die houden van een kunst, die geen élan en
bravour zoekt en die zwier en virtuositeit verfoeit, zal Vermeer's werk steeds een
bron blijven van het grootste genot.
271)
Het eenig conterfeitsel, dat met groote waarschijnlijkheid als werk van Vermeer's
hand mag gelden (afb. 95), heeft met Hals, Rembrandt of Van der Helst noch met
Van Dyck of de toen reeds in trek komende Fransche kunst iets uit te staan. Het is
ongezocht en natuurlijk van bouw, maar mysterieus. De opvatting, het stijl-eigen en
de toets zijn uitermate persoonlijk. De blik is raadselachtig en bijzonder, evenals de
mond; de huid is subtiel, de gehandschoende hand voornaam en verfijnd. Het zacht
glijdend licht en de puntige rijke strikken op kraag en handschoenen verhoogen de
ongemeene distinctie.
Het gebied, waarop Vermeer in oorspronkelijkheid al zijn tijdgenooten ten
eenenmale overvleugelt, is dat van het landschap. Hier viert de malsche
lichtschildering hoogtij. Vermeer's Gezicht op Delft (afb. 93) is inderdaad een
zegepraal. Het behoort tot de meest indrukwekkende landschap-schilderijen van
alle tijden. Het wijde klare, het vredig stille zijn nooit zóó puur en zóó gevoelig tot
uitdrukking gebracht en nimmer ook met zóó weinig middelen. Het gegeven is niet
anders dan een stuk uit het langgestrekte silhouet der stad, van den Rotterdamschen
kant gezien. Geen der geijkte lineaire hulpmiddelen is te baat genomen om het veraf
en dichtbij te accentueeren: de rechtlijnig besloten compositie loopt vrijwel evenwijdig
aan den schilderijrand, gelijk de achterwanden in 's meesters interieurs.
Boven de in stilte rustende stad, nog nat na een opklarende regenbui, zoodat
sommige gebouwen sterk blinken in de doorgebroken zon, staat een onbeschrijfelijk
mooie doorschijnende lichtblauwe lucht met grijze en witte wolken, zóó frisch en
fleurig als geen meester die na de vijftiende eeuw had durven schilderen. Daaronder
lange, warm donkerroode daken, kantige
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AFB. 98. JAN VERMEER VAN DELFT.
BIJ HET CLAVECIMBAAL. - LONDEN, BUCKINGHAM PALACE.
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AFB. 99. JAN VERMEER VAN DELFT.
DE BRIEFSCHRIJFSTER. - NEW YORK.

torens, blokkige poortgebouwen met blauwgrijzige leibedekking lange grauw-bruinige
muurvlakken, rustende schuiten en hier en daar gestalten die naar buiten zijn
gekomen na de bui. Het water, waarin de stad spiegelt, vertoont de zachte rimpeling
van eenigen wind. Een oranje-achtige strook zand sluit links den voorgrond af.
Daartegenaan een donker bruin beurtschip met rose roef, figuren van zwart en wit,
een vrouwtje in blauwgeel-wit, een ander in zwart, wit en blauw. Een wandelaar
rechts is door den meester weggeschilderd, omdat deze figuur de rust verstoorde.
Door de verf heen ziet men nog de omtrekken.
De stad geeft onzen oogen één verrukkelijke malsche kleurweelde, waarin zwart
tegen bruin en rood, geel tegen groen, oranje tegen paars getuigen van een
raffinement van in toon gehouden kleur-nabuurschap, dat sinds lange jaren niemand
meer had weten te benaderen. Ondanks de tallooze matwitte tikjes van zandsteenen
banden en muurblokken, de vele kleine, verlevendigende toetsjes op daken en
schepen, op de brug, in den Nieuwekerkstoren en de boomen, is de gebondenheid
nergens verbroken. Details gelijk vensters en luiken, summier aangeduid, gaan
onder in den totaalindruk van het geheel, dat door zijn edele kleur, de groote kracht
van zijn zilveren licht en de weelde zijner vredige kalmte den beschouwer van
trillende bewondering tot overpeinzing en rust brengt instede van tot juichende
geestdrift. Er bestaan weinig niet-romantische landschappen van zóó grooten
gevoelsinhoud.
In dit stadsgezicht breekt de meester met de traditie en wijst hij den weg
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aan tijdgenooten en

AFB. 100. JAN VERMEER VAN DELFT.
DE LEZENDE HUISVROUW. - RIJKSMUSEUM.

nazaten. Veel meer nog dan de Koppelaarster beteekent ‘Delft’ een verruiming van
het koloriet op het Hollandsch palet. Adriaen van de Velde, na Vermeer onze meest
gevoelige landschapschilder en ongeveer twee jaar jonger dan deze, heeft in zijn
luchten en weiden eveneens die frischheid en kleurigheid nagestreefd, en ook de
zeeschilder Willem van de Velde de Jonge is blanker, kleuriger, duidelijker en
zuiverder in zijn lucht en water dan de toonschilders van het vorig geslacht. Wie
weet, of zij niet Vermeer tot voorbeeld namen? Hoe het zij: deze is de eerste geweest
die op sterk sprekende wijze critiek heeft geoefend zoowel op de door Porcellis
begonnen grijze weergave der Hollandsche natuur als op de door Rembrandt
geschapen visionnaire goudbruine opvatting van het landschap. Ook voor later
beteekent Vermeer's Gezicht op Delft een zegepraal. Want de landschap-opvatting
van de schilders der Haagsche school berust voor een goed deel op dit doek. Jacob
Maris' stadsgezichten zijn zonder dit meesterwerk van Vermeer onverklaarbaar en
wanneer J.H. Weissenbruch een koe ver in de weide deed opblinken in het zonlicht
of ons strand schilderde in de wondere afwisseling van licht en schaduw onder een
blauwe lucht met enkele wolken, dan was dit omdat hij was gesterkt door de diepe
inwerking van Vermeer's meesterwerk.
Een gevoel van behaaglijkheid, dat nooit over ons zal komen vóór eenig werk van
Vermeer omdat deze pakkend grootsch is en monumentaal, is
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een telkens terugkeerende gewaarwording bij de beschouwing der meesterwerken
van zijn stadgenoot P i e t e r d e H o o c h (Rotterdam 1629-na 1684
272)
Amsterdam?) . Wij leggen den nadruk op het woord meesterwerken, want deze
kunstenaar, die in tegenstelling tot Vermeer uitermate ja zelfs bovenmatig productief
was, heeft op enkele loffelijke uitzonderingen na slechts in zijn Delftschen tijd en
kort daarna kunstwerken geschapen van een zóó hoog gehalte dat zij, elk op zichzelf
beschouwd, op één lijn mogen worden gesteld met die van Jan Vermeer en Nicolaes
Maes. Werken gelijk De Kaartspelers (afb. 103) en De Kelderkamer (afb. 102) doen
bij Vermeer niet onder in kwaliteit van schildering, licht en toon.
In tegenstelling tot Vermeer's leven, dat zich uitsluitend binnen Delft afspeelt, is
dat van Pieter de Hooch ongedurig. Hij was de zoon van een Rotterdamschen
273)
metselaar en wordt in 1653, dus toen hij 24 jaar was, vermeld als ‘schilder en
274)
dienaar’ van den avontuurlijken lakenkoopman Justus de la Grange, die o.m. tien
275)
schilderijen van hem bezat . Met zijn meester vertoefde hij afwisselend in Delft
(1653), Den Haag en Leiden. Het schijnt dat, toen deze in financieele moeilijkheden
geraakte, De Hooch is afgedankt. De schilder trouwde in 1654 te Rotterdam met
de dochter van een Delftsch tegelfabrikant en werd in 1655 als vreemdeling lid van
het Delftsche Lucasgild. Hij wordt in die stad nog in 1657 vermeld, maar het schijnt
dat hij intusschen wederom herhaaldelijk te Leiden en Den Haag heeft vertoefd. In
276)
1661 en '64 is hij in Den Haag , in 1667 te Amsterdam, waar hij tot zijn dood
woonachtig schijnt te zijn gebleven. Het is onzeker, op welk tijdstip tusschen 1657
en 1667 De Hooch Delft heeft verlaten. Maar het is zeer waarschijnlijk, dat dit
omstreeks 1662 is geschied, omdat zijn werk voordien in onderwerp en uitvoering
het Delftsch milieu verraadt, terwijl daarna bepaaldelijk Amsterdamsche interieurs
optreden, b.v. in het bekende schilderij van 1663, De Linnenkast, dat het
Rijksmuseum bezit.
Houbraken vertelt, dat De Hooch tegelijk met zijn stadgenoot Ochtervelt bij
Berchem in de leer is geweest. Dit zou dan omstreeks 1650 moeten zijn geweest.
Enkele vroege schilderijen met ruiters kunnen in dien tijd of kort daarna zijn ontstaan.
Sterker evenwel dan Berchem's invloed was die van Haarlemsche en
Amsterdamsche figuurschilders gelijk Dirck Hals, Duyster en wellicht ook van den
Delftenaar Antonie Palamedesz. Zelfs blijkt uit enkele interieurs bij kaarslicht (Dublin,
Groningen), dat hij, vermoedelijk tijdens zijn verblijf te Leiden, Dou's werk heeft
leeren kennen. De Hooch's soldaten-wachtkamers, kroegen met soldaten en burgers,
stal-interieurs en dergelijke (b.v. De Jager met zijn Buit, Londen, National Gallery,
Valentiner 27) met een overdadig gebruik van licht geel, bruin, grijs en wit, meest
in de jaren omstreeks 1653 tot '55 ontstaan, zijn, hoe knap ook reeds in menig
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AFB. 101. JAN VERMEER VAN DELFT.
DE SCHILDERKUNST. - VROEGER VERZAMELING CZERNIN, WEENEN.
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AFB. 102. PIETER DE HOOCH.
DE KELDERKAMER. - RIJKSMUSEUM.

opzicht, nog op geen stukken na bijzondere kunstwerken. Zij zijn slechts ten deele
serieus geschilderd en missen de intieme sfeer, ofschoon De Hooch zich reeds in
dezen tijd bezig hield met het probleem van het zonlicht (De Fluitspeler, Rome,
Galleria Borghese, Valentiner 20). De groote tijd breekt voor De Hooch eerst aan
na zijn vestiging te Delft. Zijn Schildwacht (Rome, Galleria Corsini, Valentiner 22)
277)
bewijst, dat hij Fabritius' werk (afb. 92) kende , maar toont tevens De Hooch's
anderen aard. Want het licht is niet blank maar heeft een gouden, warmen toon; er
is rood en bruin gebruikt en in de schaduwpartijen is getracht de geheimen van het
lichtdonker op te lossen. Dan komt min of meer plotseling, althans onverwacht, de
geweldige ommekeer die hem gedurende bijna tien jaren het eene meesterwerk na
het andere doet scheppen. Het lijdt voor ons geen twijfel of de kunst van den drie
jaar jongeren Jan Vermeer is hier de prikkel geweest. Een werk gelijk De Kaartspelers
van 1658 (afb. 103) met zijn uitermate geraffineerd koloriet is het sprekende bewijs
van De Hooch's wedijver met Jan Vermeer. Toen dit doek in 1929 op de Hollandsche
tentoonstelling in Burlington House te Londen hing te midden van werken van
Vermeer, was het in den toon als ermee versmolten. Er zijn verscheiden gegevens,
278)
die aantoonen dat De Hooch telkens weer Vermeer's invloed onderging . Het
meest treffende voorbeeld is zijn Goudweegster in het Museum te Berlijn, die geheel
is geïnspireerd op Vermeer's schilderij met hetzelfde onderwerp in de collectie
279)
Widener te Philadelphia .
Het is geenszins ondenkbaar dat De Hooch, door Vermeer's fenomenaal
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AFB. 103. PIETER DE HOOCH 1658. DE KAARTSPELERS. - LONDEN, BUCKINGHAM
PALACE.
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talent tot pogingen in diens geest aangespoord, zich bewust is geworden van zijn
eigen, van Vermeer zoo verschillenden aard. Want wel verre van een
Vermeer-navolger te worden treedt hij op als diens medestander, vlugger
produceerend, afwisselender in onderwerp, het zonnige zoekende zoowel buiten
als binnenshuis. Gelijk Vermeer ontleent ook De Hooch zijn motieven aan zijn
onmiddellijke omgeving. Soms vertreedt hij zich op de binnenplaatsen en in de
tuinen en slopjes achter zijn huis, waar men de torens der beide kerken en dien van
het stadhuis zag en waar zich, boven een oude poort (afb. 104), de gevelsteen
bevond van het oude klooster Sint Hieronymusdael, die nog heden, hoewel niet op
precies dezelfde plaats ingemetseld, de herinnering oproept aan de omgeving waar
280)
deze groote zonlichtschilder heeft gewerkt . Van 1656 en daaromtrent dateeren
verscheiden der fraaiste kijkjes in die intieme stadsgedeelten: De Waschvrouw
(Valentiner 40), De Bleek (Valentiner 41), schilderijen met blanke luchten en torens
boven plaatsjes waar eenige vrouwen aan het werk zijn en een kind toekijkt. Ook
maakte hij toen de vroeger aan Vermeer toegeschreven familiegroep in een tuin
(Academie v. Beeldende Kunsten te Weenen), verrukkelijk om het stille licht, de
rustige beslotenheid en het geraffineerde samenstel der gedempte kleuren. Hij
begint in die tafreelen reeds met doorkijkjes door een straat of gangetje, van den
eenen tuin naar den anderen; er staat reeds een poort open of een deur die toegang
geeft tot een nieuwe intimiteit of tot een gracht. In 1658, het gloriejaar van De Hooch's
kunst, maakt de 29-jarige meester schilderijen gelijk De Binnenplaats (afb. 104),
zonnig en opgewekt van gegeven, fleurig in de kleur, subtiel in licht- en schaduwspel.
Intusschen was De Hooch doorgegaan met het schilderen van binnenhuizen, die
in het vervolg zijn hoofdzakelijk terrein zouden blijven. Ook hier viert hij in het
gelukkige jaar 1658 zijn grootste triomfen. De Kaartspelers (afb. 103) immers en
De Kelderkamer met het Hondje (verzameling Von Pannwitz, Heemstede) zijn van
dat jaar en hoogstwaarschijnlijk dus ook de wereldberoemde Kelderkamer, die ons
Rijksmuseum bezit (afb. 102).
De Hooch vertoont zich van twee kanten. De schilderwijze der Kaartspelers met
haar zilveren licht en vele kleurige accenten is die van den meester die in lichte
okers en grijzen had gewerkt en nu, onder Vermeer's invloed, tot het blanke en
kleurige komt. In De Kelderkamer daarentegen gaat hij voort in het bruin en rood
palet, waaruit hij reeds De Schildwacht had geschilderd. Deze twee wegen blijft De
Hooch bewandelen: later in Amsterdam heeft hij een tijdlang in zilver en grijs
gehouden interieurs gemaakt met kleurige, hoewel meer in toon gezette figuren,
doch tusschendoor schilderde hij ook weer in een rijk, broeiend goudbruin met
lichtend geel en warm rood.
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AFB. 104. PIETER DE HOOCH 1658. BINNENPLAATS. - LONDEN.

de beperkingen op te leggen, waaraan Vermeer zichzelve bond, zocht. De Hooch
in tegenstelling tot het beslotene en geconcentreerde het opene en verspreide. Hij
gunt ons kijkjes in aangrenzende vertrekken of naar buiten (Dl. I, afb. 10),
interessante partijen ook buiten de hoofdgroep, meer personen dan de enkelingen
die Vermeer ons te zien geeft. Zijn werken bevatten tevens meer actie, althans een
situatie of geval dat iets meer en duidelijker verhaalt dan doorgaans bij Jan Vermeer
het geval is, maar dat nooit romantisch is en waarin (men denke aan Jan Steen,
Terborch of Metsu) nooit karakters, nooit scherp getypeerde gestalten voorkomen.
Het schijnt wel alsof De Hooch vreesde dat het lichteffect, de sfeer van het interieur,
kortom de wondere zonnige huiselijkheid er onder zou kunnen lijden wanneer het
figurale behalve zijn functie van drager van licht, schaduw en kleur nog àl te veel
die van het anecdotische zou hebben te vervullen. Hij laat in deze jaren zijn gestalten
als het ware opgaan in het licht der binnenhuizen.
De Hooch zoekt de zon waar hij kan. Gaarne schildert hij tegen het sterke licht
in, dat hij laat schijnen in de vertrekken of doorkijkjes, op de wanden en den vloer,
soms ook op de figuren zelf. Het zonlicht vervult zijn vertrekken en betoovert
voorwerpen en gestalten (afb. 105). De meester vermeit zich in het subtiel
analyseeren der spiegelingen en weerschijnen. Een onbeschrijfelijke harmonie
heerscht in die meesterstukken. De toets is zacht en vloeiend zonder ooit streelend
of peuterig te zijn, de kleur is in de Delftsche jaren zeer door-
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AFB. 105. PIETER DE HOOCH.
MOEDER EN KIND. - KARLSRUHE.

schijnend. Vergeleken bij Maes, dien anderen grooten lichtschilder onder de
uitbeelders van binnenhuizen, is De Hooch minder vast in de schildering, minder
krachtig doch subtieler in de teekening en den bouw der figuren. Hij is niet
sprookjesachtig doch innemend. De Hooch begint in dezen tijd ook reeds te streven
naar het uitdrukken der materie: het weergeven van het hout der balken en het
glazuur der tegels boezemt hem belang in. Eerst in den tijd waarin hij niet meer te
Delft woont, gelukt hem dit ook op andere punten, vooral bij het weergeven van
goudleer.
Men neemt gemeenlijk aan, dat De Hooch omstreeks 1662 Delft verliet. In 1661
281)
en 1664 blijkt hij lid van de schildersconfrerie in Den Haag . Kort daarna schijnt
hij naar Amsterdam te zijn gegaan. Tot ± 1670 is hij nog groot, daarna treedt
verslapping in en ten slotte verval. In de Amsterdamsche periode voegen zich bij
schilderijen met weinig figuren compo-
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AFB. 106. PIETER DE HOOCH. DE KAARTSPELERS. - PARIJS.
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sities met grootere groepen, die steeds wereldscher worden en waarin ten slotte de
intimiteit geheel zoek raakt. Maar in het eerst is, gelijk gezegd, de Amsterdamsche
De Hooch nog groot. Een schilderij gelijk De Kaartspelers (Louvre, afb. 106), van
omstreeks 1665, waar gulden zonlicht door de raamspleten naar binnen glijdt op
den marmeren vloer en tintelt op het goudleer, is een typisch staal van 's meesters
eerste Amsterdamsche periode, waarin ook een enkel buitentafreel valt, het
282)
verrukkelijke in drie exemplaren bekende Kegelspel (± 1665, Valentiner 81 en 82 .
De opvattingen van Rembrandt, die De Hooch te Amsterdam stellig heeft leeren
kennen, deden hem den afstand tusschen licht en donker vergrooten. De
Amsterdamsche mode bewoog hem, de plastiek der plooien in de gewaden zijner
figuren te verzwaren naar den aard der portrettisten, terwijl hij helaas ook weldra
ging offeren aan de gril der fantazie-interieurs. Hoe fraai van schildering het interieur
te Leipzig (Valentiner 83) ook moge wezen, waar een musiceerende familie (blijkbaar
portretten) in een der gangen van het toen nieuwe Amsterdamsche Stadhuis is
gezeten, toch hindert ons de bizarre combinatie met den doorkijk rechts naar een
burger-interieur, terwijl het timpan daarboven is beschilderd met Rafaël's School
van Athene!
Op het laatst worden de schaduwen àl te zwaar, de lichten àl te branderig en
schel. Het schilderij van 1677, dat de National Gallery indertijd uit de verzameling
Steengracht te 's-Gravenhage kocht, is een typisch staal van deze verandering (afb.
bij Valentiner 147).
Het einde van De Hooch's kunst zijn families op terrassen en musiceerende dames
en heeren, nog wel knap hier en daar en zeer duidelijk verradend dat hun schilder
een meester is, maar desniettemin slechts afschaduwingen van de zonnige grootheid,
die de kunstenaar eertijds had ten toon gespreid. Evenmin als hij in zijn jeugd bij
het schilderen van het verouderd motief der soldatenwachtkamers en stallen
bevrediging had gevonden, boeiden de tafreelen uit de mondaine Amsterdamsche
wereld op den duur zijn geest dusdanig, dat hij er steeds opnieuw inspiratie in vond.
Deze voortreffelijke, door en door Hollandsche schilder gevoelde zich blijkbaar het
meeste thuis in de zonnige vredigheid van een eenvoudig, ordelijk huiselijk leven
en is nergens zóó sterk als in Delft gepakt door het ongemeen schilderachtige zijner
onmiddellijke omgeving. Hierbij tevens denkend aan de animeerende nabijheid van
Vermeer's scheppende kracht, kan men zich voorstellen hoe de gevoelige De Hooch,
in Delft met zijn vrouw en twee kleine kinderen levende, daar een sfeer vond van
de meest onmiddellijke en voortdurende inspiratie. Deze kon, toen hij later interieurs
maakte waarin hij niet zelf leefde en deze bevolkte met gestalten wier wereld hem
vreemd was, nooit meer zóó sterk wezen als voorheen. Dit verklaart voor ons,
waarom hij op den duur in routine verviel
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AFB. 107. JACOBUS VRELL.
BINNENHUIS. - BRUSSEL.

de 180 van hem bekende werken slechts een dertigtal meesterstukken van den
eersten rang bevindt. Had hij deze dertig werken niet geschilderd, hij zou dan stellig
283)
niet tot onze allergrootste kunstenaars mogen worden gerekend .
Twee van de allerbeste werken van Pieter de Hooch: De Kelderkamer en Het
Ochtendtoilet, beide in het Rijksmuseum, mogen wij ons eigendom noemen. Ook
Het Buitenhuis, in hetzelfde museum, waarvan vooral de figuren superieur zijn, is
een voornaam staal van zijn kunst. De beide andere interieurs aldaar, een Huisvrouw
in het Voorhuis en een Moeder in de Huiskamer, zijn, hoewel nog vol van goede
kwaliteiten, reeds eenigszins overrijp. Het Rijksmuseum bezit bovendien een
schilderijtje, dat men voor 's meesters zelfportret houdt.
Londen is de stad, waar men de meeste eersterangswerken van den meester
bijeen vindt, nl. in de National Gallery en in Buckingham Palace. Voorts is er nogal
veel van hem in de musea van het Europeesche vasteland. Het overige, waarbij
enkele prachtstukken, bezitten de Amerikanen.
Tot de omgeving van Carel Fabritius, Jan Vermeer en Pieter de Hooch kan men
twee soorten van schilders rekenen: degenen die deze meesters navolgden en
dezulken die, zonder dat er eenig verband met hen behoeft te hebben bestaan,
284)
geestelijk met hen verwant waren .
I n d e n t r a n t v a n F a b r i t i u s ' Rembrandtieke studiekoppen hebben
verscheiden meesters gewerkt, wier namen wij niet kennen. Zijn perspectie-
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ven heeft de Delftenaar D a n i e l V o s m a e r (1650 lid van het Lucasgild
nagevolgd, die ook portretten maakte en in den trant van Egb. van der Poel werkte.
Meer dan eens schilderde hij de buskruitontploffing van 1654. Een exemplaar bevindt
zich in het stadhuis te Delft. Hij was een zwak schilder.
V e r m e e r 's i n v l o e d is groot geweest. Dat hij De Hooch inspireerde, zagen
wij reeds. Zijn wondere werk deed echter bovendien meesters gelijk Gabriel Metsu
(afb. 120) en Frans van Mieris, misschien zelfs Jan Steen, Vermeer's koloriet,
286)
ruimtewerking of motieven volgen . Ook heeft hij blijkbaar den onbekenden schilder
der levensgroote familiegroep in de National Gallery te Londen, tegenwoordig o.i.
287)
ten onrechte aan Michiel Sweerts toegeschreven, rechtstreeks beïnvloed . Ook
de portretten van meesters gelijk de schilder-muzikant M i c h i e l N o u t s (geb. te
288
Delft 1628 ) getuigen voor een ieder van den indruk dien Vermeer's kleur maakte.
Met Vermeer's werk heeft men vroeger verward de schilderijen van J a c o b u s
289)
V r e l l , een schilder van voorzichtig en kinderlijk gedane stille straatjes en van
binnenhuizen waarin op gevoelige wijze zilverwit tegen bruin is gezet. Vrell staat
met perspectief en figuur op gespannen voet maar niettemin zijn enkele zijner
interieurs (afb. 107) zeer stemmig. Het Rijksmuseum bezit een straatje en een
binnenhuis van dezen meester, van wiens leven niets bekend is, maar die geheel
onafhankelijk was van Vermeer. Ook te Antwerpen vindt men een typisch binnenhuis
van Vrell. Het eenige gedateerde werk van zijn hand is van 1654, dus van vóór
Vermeer's grooten tijd. Sommige genrestukjes van den eveneens dilettantisch
schilderenden C o n s t a n t i j n V e r h o u t , dien wij reeds als stillevenschilder
noemden (Dl. I, blz. 411), doen ons om hun opvatting en kleur vermoeden, dat deze
kunstenaar Vermeer's werk heeft gekend. Wij bedoelen Verhout's Slapenden Student
290)
van 1663 (Stockholm) en zijn Leesles, in particulier bezit .
291)

D e n a v o l g e r s v a n P i e t e r d e H o o c h zijn niet te tellen . Zijn invloed
duurt tot den huidigen dag. In zijn onmiddellijke omgeving zien wij C o r n e l i s d e
292)
M a n (Delft 1621-1706 aldaar ), een interieur- en decoratie-schilder die veel in
het buitenland had gereisd en van alle markten thuis was. Soms geraakte hij onder
De Hooch's invloed, terwijl hij ook nog al eens naar Vermeer keek. Het bekende
interieur met den goudweger, dat tot de collectie Six behoorde en later, als bruikleen
van Dr. C.J.K. van Aalst, in het Utrechtsch Museum kwam, is, schoon koel en zakelijk,
een der knapste werken uit de school van De Hooch. De Man schilderde ook
kerk-interieurs.
Jaren lang zijn de binnenhuizen van den Amsterdamschen schilder en muzikant
P i e t e r J a n s s e n s E l i n g a (levensdata onbekend, misschien iets
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AFB. 108. PIETER JANSSENS ELINGA. ZONNIG BINNENHUIS. - FRANKFORT A/M.
293)

ouder dan P. de Hooch , die ook stillevens schilderde, verward met de binnenhuizen
van Pieter de Hooch. Janssens die, evenals Nouts, op bruiloften muziek maakte,
heeft zonnige interieurs geschilderd (afb. 108), die mooi zijn van kleur. Zij verraden
294)
tevens invloed van Emanuel de Witte . Evenwel, de gestalten zijn zeer zwak van
bouw en hij durft nooit een kop te schilderen, weshalve zijn figuren van achteren
gezien zijn of hun hoofd door een kap of lange pruik is bedekt. Janssens' werk kan
men o.m. leeren kennen in het Bredius Museum. Met dergelijke moeilijkheden als
295)
Janssens had E s a i a s B o u r s s e (geb. Amsterdam 1631, † 1672 op zee te
kampen. Diens krachtige interieurs (vgl. afb. 109) zijn lang niet zoo slaafs naar De
Hooch gevolgd, want hij stelt bij voorkeur grijswit, bruin en blauw tegenover elkander,
evenals L e o n a r d B o u r s s e (geb. vóór 1642, vermoedelijk te Rotterdam; in
296)
1683 als plateelschilder lid van het Delftsche Lucasgild . Diens kamer met een
afgehaald bed, in het Wallace-Museum te Londen,
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AFB. 109. ESAIAS BOURSSE. BINNENHUIS. - RIJKSMUSEUM.

gedateerd 1656 en fraaier dan menig werk van Esaias, behoort stellig tot de meest
297)
bekende geschilderdebinnenhuizen uit de 17e eeuw .
Veel moeilijker van De Hooch te onderscheiden dan Janssens is dat gedeelte
van het oeuvre van H e n d r i c k v a n d e r B u r g h (vermeld in Delft en Leiden
298)
1649-1664 , dat gemaakt is met de blijkbare bedoeling om De Hooch's interieurs
op den voet te volgen. Van der Burgh, een talentvolle oudere tijdgenoot van De
299)
Hooch en vermoedelijk diens zwager , was zonder twijfel veel meer begaafd dan
Janssens, maar zijn De Hooch-imitaties zijn toch niet meer dan wat men kan noemen
genoeglijke schilderwerken. Veel beter, vaak pikant om hun toets, zijn Van der
Burgh's zelfstandige werken, gelijk De Leidsche Promotie (Rijksmuseum, Valentiner
228) en enkele interieurs (Museum te Leiden), binnenplaatsjes en kijkjes door een
raam.
De wel eens met De Hooch verwarde gezelschapjes met dames en officieren van
de hand van G e r b r a n d t v a n d e n E e c k h o u t , den reeds door ons
behandelden leerling van Rembrandt, zijn eveneens vermoedelijk onder den invloed
300)
van De Hooch ontstaan . Ook over den Rotterdamschen meester L u d o l f d e
301)
J o n g h spraken wij boven . Deze zeer veelzijdige knappe kunstenaar, van wien
302)
portretten, jachtstukken en interieurs bekend zijn, heeft in een tweetal
park-tafreelen met spelende jongelui zóózeer de gevoelige, blank-lichtende manier
van Pieter de Hooch weten te benaderen, dat men die schilderijen, waaronder het
bijzonder fraaie Park, dat de koninklijke verzameling in Windsor siert, tot
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AFB. 110. JACOB OCHTERVELT.
DE KOPPELAARSTER. - PARTICULIER BEZIT.
303)

De Hooch heeft gehouden . Het is wel opmerkelijk, dat de uit Rotterdam afkomstige
Pieter de Hooch daar later zooveel invloed had. Zouden Janssens en De Jongh bij
hem in Delft hebben geleerd of zou hij na zijn Delftschen tijd een of meer jaren in
zijn geboortestad hebben vertoefd? Het eerste lijkt ons het meest waarschijnlijk.
Dat de beroemde Rotterdamsche interieurschilder J a c o b O c h t e r v e l t
304)
(Rotterdam? 1634/5-Amsterdam? 1708/10 tezamen met den jongen De Hooch
in de leer was bij Nicolaes Berchem, is een mededeeling van Houbraken, waaraan
in den laatsten tijd meer geloof wordt gehecht dan vroeger. Inderdaad begon
Ochtervelt met jachttafreelen, maar het hoofdzakelijk gebied van dezen epigoon
werd weldra dat der binnenhuizen, waarin hij zich in het eerst bij Pieter de Hooch
aansloot, gelijk b.v. zijn Vischverkooper (Mauritshuis) bewijst. Dit soort van werk is,
hoewel bijzonder goed geteekend, toch bij lange na niet zoo belangrijk als de
interieurs uit de zestiger jaren, die alle blijkbaar in Amsterdam zijn ontstaan waar
305)
Ochtervelt, getuige zijn regentenstuk van 1674 , ook als portretschilder in trek
was. In die tafreelen, die spelen in dezelfde patriciërswereld als die waaraan Pieter
de Hooch zijn Amsterdamsche motieven ontleende, munt Ochtervelt verre boven
zijn makker uit. Terwijl De Hooch verslapt, bloeit Ochtervelt's kunst op door zijn
geestdriftig streven naar het weergeven van de levendige kleurcombinaties der
weelderige kleederdrachten zijner dames en heeren, krachtig uitkomend tegen,
donker
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gehouden achtergronden (afb. 110). Invloed van Vermeer, Terborch, Metsu en
Rembrandt is hier onmiskenbaar. Het koloriet is vaak van verrassende frischheid
en getuigt van grooten smaak; er is herhaaldelijk een perfecte stofuitdrukking. De
fijnheid van Terborch bereikt Ochtervelt echter slechts uiterst zelden. Hij is evenwel
vaak gelukkig in den eleganten bouw en de sierlijke beweging, zijner gestalten.
Sommige composities met figuren op terrassen, in groote partijen geschilderd en
met ruime toepassing van grijzen en okers, toonen verwantschap met italianiseerende
meesters, vooral met Karel Dujardin en J.B. Weenix. Hij is een der zeer weinige
schilders wier kunst, instede van tot verval te raken door den Franschen invloed,
tot het einde toe belangrijk blijft, al valt er onder zijn later werk hier en daar een
koloristische misstap te boeken.
306)
De bekende kerkeschilder E m a n u e l d e W i t t e heeft enkele indrukwekkende
307)
interieurs gemaakt in De Hooch's trant , terwijl ook de Dordtenaars N i c o l a e s
M a e s en S a m u e l v a n H o o g s t r a t e n , die in het volgende hoofdstuk ter
sprake komen, binnenhuizen hebben gemaakt, die eigenschappen gemeen hebben
met die van Pieter de Hooch.
Het interieurschilderen gelijk deze groote Delftsche meester het was begonnen, is
hier ononderbroken voortgezet tot het midden der negentiende eeuw. Zelfs de kunst
der Haagsche school, met Jozef Israëls te beginnen, toont nog den grooten indruk,
dien De Hooch bij voortduring op onze kunstenaars is blijven maken. Delft heeft na
den dood van Vermeer geen groote schilderkunst meer voortgebracht, maar de
stad heeft gelukkig een deel bewaard van de stemmigheid uit de dagen toen haar
grootmeesters er genoten van de intieme schoonheid, die er nog heden kan worden
vereerd door degenen die ze er weten te vinden.

Eindnoten:
233a) Een reeks van afbeeldingen van interieurs in Cicerone 1929, 217 vlgg., naar aanleiding van de
tentoonstelling van genrestukken te Berlijn in de Galerie Schäffer.
234) Vgl. over het boeren-genrestuk in den bloeitijd Dl. I, blz. 386-402.
235) Wij wezen hier reeds op in Dl. I, blz. 122, 351, 354, 380. Over het genrestuk in het algemeen
schreef Lothar Brieger, Das Genrebild. Eine Entwicklung der bürgerlichen Malerei, 1922.
236) Zie boven, blz. 58.
237) Zie beneden, blz. 214.
238) Zie beneden, blz. 185.
238a) Zie over de Delftsche kunst in haar geheel: Max Eisler, Alt Delft, Amsterdam 1923.
239) Zie Deel I, blz. 110.
240) Zie over Carel Fabritius: C. Hofstede de Groot, Jan Vermeer en Carel Fabritius, groot prachtwerk,
uitgegeven door Scheltema & Holkema te Amsterdam, 1907, 1914 en 1930; C. Hofstede de
Groot, Beschr. u. Krit. Verzeichnis I (1907). A. Bredius in O.H. 1890, 227 en O.H. 1920, 129
vlgg. Voorts Wijnman in O.H. 1931, 100 vlgg.; Burlington Magazine XLVI 127, XLVII 265 en
XXXVIII 221 (foutieve toeschrijvingen). Zie ook Van Ryckevorssel in Historia 1939, en Bredius
in O.H. 1939, 3 (problematische toeschrijving). Door Wijnman's vondsten is het Fabritius-artikel
bij Thieme Becker verouderd. Het opstel van W.R. Valentiner, Carel and Barent Fabritius, in Art
Bulletin 1932 No. 3, bevat verscheiden conclusies, hypothesen en toeschrijvingen, die wij slechts
ten deele kunnen volgen. Tal van nieuwe problematische toeschrijvingen bevat de catalogus
der Vermeer-tentoonstelling, in het Museum Boymans te Rotterdam in 1935 gehouden. Van het
aldaar op naam van den meester ten toongestelde zijn zonder twijfel van diens hand de nos.
17-22 en No. 25. Verwarrend is het opstel van Jean Decour in Burl. Mag. Augustus 1936.
241) Dl. I, blz. 140.
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242) De Onthoofding van Johannes den Dooper, in het Rijksmuseum (cat. 921), wordt slechts
veronderstelderwijs aan C. Fabritius toegeschreven. Wij zien er zijn hand evenmin in als Hofstede
de Groot. Vgl. aant. 131 sub 3a. De schilderij in het Museum te Innsbruck, op naam van C.
Fabritius, dat sinds Bode's attributie van 1882 gold voor werk van dezen meester, wordt thans
niet meer algemeen als diens werk beschouwd (zie den catalogus der Holl. tentoonstelling te
Londen 1929, No. 340).
243) Zie Schmidt Degener in O.H. 1912, 189 vlgg., die dit schilderij voor een zelfportret houdt en een
datum (1645) meent te lezen, dien wij nooit hebben kunnen vinden. Hofstede de Groot heeft in
Thieme Becker's Lexikon (in verbo) Degener's hypothese bestreden. In het Gedenkboek der
Ver. Rembrandt 1933 blz. 76 noemt Dr. Degener de schilderij wederom een zelfportret en neemt
hij als datum 1653 aan. Ook Mr. Wijnman (O.H. 1931, 125 vlgg.) houdt de schilderij voor een
zelfportret. Wij zijn, vooral na vergelijking met het portret te Londen van 1654, dat denzelfden
man verbeeldt, mede tot de overtuiging gekomen, dat de waarschijnlijkheid van een zelfportret
zeer groot is.
244) De lezing 1648, door Wijnman in O.H. 1931, blz. 118 aangenomen en door Schmidt Degener
geaccepteerd (Gedenkboek der Ver. Rembrandt, 1933, blz. 76), komt ons ook juist voor omdat
zij klopt met 's meesters ontwikkelingsgang zooals wij ons dien denken.
245) Vgl. Samuel van Hoogstraten over ‘de verkorting door de kracht van wel kolereeren te wege
gebracht’, aangehaald door Wijnman, O.H. 1931, blz. 137.
246) Acten onderteekent hij met ‘Johannes Vermeer’ of ‘Joannes Vermeer’. Zie O.H. 1885, 218.
247) Het geheele gedicht laatstelijk afgedrukt door Wijnman in O.H. 1931, 130.
248) Ed. Plietzsch, Vermeer van Delft, blz. 20.
249) Van de uitgebreide reeks geschriften over Vermeer (literatuur tot 1940 bij het belangrijke artikel
van E. Trautscholdt in Th. Becker XXXIV) noemen wij: C. Hofstede de Groot, Jan Vermeer van
Delft en Carel Fabritius, groot prachtwerk, Amst. 1907, 1914 en 1930; C. Hofstede de Groot,
Beschr. u. Krit. Verzeichnis I 1907, 585 vlgg.; Ed. Plietzsch, Vermeer van Delft, Leipzig 1911
(2e uitgave 1940); Gust. van Zijpe, Vermeer de Delft, Brussel, v. Oest, 1921; Alb. Plasschaert,
Vermeer en de Hooch, Amst. z.j.; W. Hausenstein, Vermeer v. Delft, München 1924; E.V. Lucas,
Vermeer of Delft, London 1922; Ph.L. Hale, Vermeer, London 1937; H.G. Fell, J. Vermeer of
Delft, London, Nelson, 1934; Dr. F.W.S. van Thienen, Vermeer, Palet-Serie z.j. (1939); Dr. A.B.
de Vries, Jan Vermeer van Delft, A'dam, Meulenhoff, 1939 (belangrijk). Zie voorts Obreen's
Archief IV 289; Bredius in O.H. 1885, 217 en 1910, 61; Valentiner in Pantheon 1932, blz. 305
vlgg. Zie ook O.H. 1935, 228.
250) Op twee zijner schilderijen hangt ‘De Koppelaarster’ door D. van Babueren, thans in het
Rijksmuseum, aan den wand. Vermeer heeft dit schilderij vermoedelijk als kunsthandelaar in
zijn bezit gehad. Zie over Vermeer en het academisme Herm. Voss in Monatshefte f.
Kunstwissenschaft V (1912) 79 vlgg. Voorts Arthur v. Schneider, Caravaggio und die Niederländer,
Marburg 1933 blz. 79 vlgg.; Willi Drost, Barockmalerei in den Germanischen Ländern (in
Brinckmann's Handbuch) 1926, 207 vlgg. Zie ook Dl. I van ons boek, blz. 122 en aldaar aantt.
203 en 217.
251) Vermeer's weduwe verklaart in 1674, dat zij ‘belast’ is met ‘elff levende kinderen’ (O.H. 1910,
62). Blijkens Obreen IV 292 en 294 waren er acht minderjarig.
252) Obreen I 45 en IV 293.
253) O.H. 1910, 63.
254) O.H. 1910, 62.
255) Obreen V 298 en vooral E. Neurdenburg in O.H. 1942, 65, die o.a. aantoont, dat de schilderijen
van Vermeer's hand, die in 1696 te Amsterdam zijn geveild, kwamen uit het bezit van den
boekverkooper Dissius te Delft.
256) Hofstede de Groot, Vermeer en Fabritius.
257) Het zijn de navolgende nummers van Hofstede de Groot's Kritisches Verzeichnis: 1, 2, 3, 4, 5,
6, 8, 10, 11, 16, 17, 19, 20, 22d, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 41,
42, 43, 44, 47, 48. Hierbij moeten gevoegd worden het origineel van No. 26, De Luitspeelster
in de verzameling Iveagh Londen (Burl. Mag. Jan. 1928, blz. 42), een Meisje met Hoed in de
verz. Mellon te Washington (afb. bij Hofstede Groot, Vermeer en Fabritius, en in Kunst u. Künstler
1926, 174), Christus in Emmaus, vermeld op blz. 185, De man met den Hoed (zie blz. 185) en
eenige andere. Van de in 1935 op de Vermeer-tentoonstelling in het Museum Boymans te
Rotterdam tentoongestelde werken op naam van Jan Vermeer van Delft kunnen o.i. de Nos. 79
en 80-87 als werk van den meester gelden.
258) De volledige lijst van deze schilderijen vindt men afgedrukt bij Hoet, catalogus of naamlijst van
Schilderijen, 1752, I. 34.
259) O.H. 1885, 268.
260) Den inventaris van Vermeer's nalatenschap vindt men afgedrukt in O.H. 1885, 219. Vermoedelijk
verbeeldt afb. 101 zijn werkplaats.
261) Zie boven, blz. 117.
262) Zie boven, blz. 140.
263) Valentiner, Pantheon 1932, 309-310.
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264) Zie Plietzsch, Vermeer; P. Johansen in O.H. 1920, 185 vlgg. (met fascimiles van Vermeer's
signaturen); Jan Veth, Beelden en Groepen, Amsterdam z.j. blz. 95 vlgg. (in het Duitsch vertaald
onder den titel Im Schatten alter Kunst Bln. 1911); Hofstede de Groot, Vermeer & Fabritius,
groot prachtwerk; Valentiner in Pantheon 1932, 305 vlgg. (op blz. 30 noot de opsomming der
problematieke dateeringen, waarbij wordt ondersteld dat Vermeer in zijn laatste jaren nauwelijks
meer heeft geschilderd (vgl. O.H. 1910, 62). Men leest tegenwoordig den datum op den Geograaf
(Hofstede de Groot 4) als 1665. Hiermede komt Johansen's hypothese (1653) op losse schroeven
te staan. Zie evenwel Stechow in Burl. Mag. Sept. 1937, p. 147.
265) Hetzelfde onderwerp behandelde J. van Loo in 1648. Afb. bij Herm. Voss t.a.p. (vgl. aant. 250).
266) Zie over het verband dezer compositie met de Italiaansche kunst (Alessandro Allori) Willi Drost
(aangehaald in aant. 250) blz. 209, toegelicht met afbeeldingen.
250 Op twee zijner schilderijen hangt ‘De Koppelaarster’ door D. van Babueren, thans in het
Rijksmuseum, aan den wand. Vermeer heeft dit schilderij vermoedelijk als kunsthandelaar in
zijn bezit gehad. Zie over Vermeer en het academisme Herm. Voss in Monatshefte f.
Kunstwissenschaft V (1912) 79 vlgg. Voorts Arthur v. Schneider, Caravaggio und die Niederländer,
Marburg 1933 blz. 79 vlgg.; Willi Drost, Barockmalerei in den Germanischen Ländern (in
Brinckmann's Handbuch) 1926, 207 vlgg. Zie ook Dl. I van ons boek, blz. 122 en aldaar aantt.
203 en 217.
250a Literatuur over de Emmausgangers vindt men, behalve bij De Vries en Van Thienen, o.a. in
Bredius' opstellen in Burlington Magazine Nov. 1937 en O.H. 1938, 97. In O.H. 1940, 93 is de
literatuur over dit schilderij opgesomd.
266a) Tusschen de Koppelaarster en het Gezicht op Delft zou het coloristisch belangwekkende, in het
landschap nog aan Fabritius herinnerende schilderij De Man met den grooten Hoed (De Vries,
Plaat III) kunnen zijn geschilderd.
266b) Prof. Six stelt De Keukenmeid in denzelfden tijd als het Gezicht op Delft. (Bibliografie van Six'
geschriften 1933, No. 39).
267) Pantheon 1932, blz. 308.
268) Wij gaan niet zoover als Johansen, die zegt: ‘le virtuose a consommé l'artiste.’ (O.H. 1920, 194).
269) Zie over Vermeer's perspectief: Hans Jantzen, Das Niederl. Architekturbild Leipzig 1910, blz.
146; Max Eisler, Der Raum bei Jan Vermeer. Jahrb. Weenen XXXIII (1916), 213 vlgg.; P.T.A.
Swillens in Oude Kunst VII (1929/30), 129 vlgg. In dit mathematisch feilloos werk gaat de schrijver
o.i. ten onrechte uit van de gedachte, dat de schilder alle interieurs naar de natuur maakte, te
weten in 5 verschillende kamers. Een constructeur gelijk hij kon evenwel terdege uit het hoofd
interieurs concipieeren. Uit zijn inventaris (O.H. 1885, 219) blijkt, dat hij een werkplaats had. Er
is geen enkele reden om aan te nemen, dat hij telkens in een ander vertrek heeft geschilderd.
270) Jolles bij Huizinga, Holl. Kultur d. 17. Jahrh., Jena 1933. Jan Veth, Beelden en Groepen, blz.
108, spreekt van de ‘puntige’ correspondentie dier dames.
271) De toeschrijving is van Bode. Alle andere aan Vermeer toegeschreven portretten, o.a. dat te
Brussel, zijn niet van zijn hand.
272) Zie de literatuur bij Thieme Becker en bovendien: W.R. Valentiner, Pieter de Hooch, Stuttgart
z.j. (1930), welk boek de meest complete reeks van afbeeldingen naar het werk van De Hooch
en diens volgelingen bevat, welke wij citeeren met ‘Val.’. Voorts; Mme. Brière-Misme, in Gazette
des Beaux Arts 5e pér., XV, 1927; Hofstede de Groot, Beschr. u. Krit. Verz. I, 1907; W.R.
Valentiner in Pantheon I, 10 en X, 305; W. Bode, Holl. u. Vläm. Malerschulen, Lpzg. 1917; Collins
Baker, P. de Hooch, Londen 1925; O.H. XLVIII 237; Arthur de Ridder, P. de Hooch, Brussel,
van Oest. Voorts O.H. 1935, 196 en O.H. 1939, 127.
273) O.H. X 174.
274) O.H. VII, 162.
275) O.H. VII, 164. In 1662 vertrok deze meneer naar Amerika (O.H. t.a.p.).
276) Obr. IV 101.
277) Zie de literatuur over de toeschrijving in O.H. 1931, 236, alsook Meded. van het Ned. Hist.
Instituut te Rome, 1928 blz. 106.
278) Valentiner in Pantheon X 305 vlgg.
279) Bode, Jahrb. d.K. Preuss. Kunstsammlungen XXXII 1 en Holl. u. Vläm. Malerschulen 1917 blz.
85 vlgg.
280) In den tuin achter het huis van Jhr. Elias, Oude Delft No. 157. Het klooster lag aan het Oude
Delft, dwars tegenover de Nieuwstraat.
281) Obr. IV 101 en 102, noot. Valentiner's indeeling van De Hooch's kunst in twee Amsterdamsche
perioden behoeft dus in dit onderdeel wijziging.
282) Pantheon I 10.
283) Valentiner, P. de Hooch, S. XXIII.
284) Zie vooral Valentiner, P. de Hooch, S. XXVII vlgg. Afbeeldingen van werken der hierna te noemen
meesters Vrell, Janssens, E. en L. Boursse, v.d. Burgh, Eeckhout, Lud. de Jongh en Ochtervelt
vindt men eveneens bij Valentiner.
285) Wurzbach, K. Inv. IV 1437 en VII 270.
286) Valentiner, Pantheon 1932, 305 vlgg.
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287) Afb. en beschrijvingen Burlington Magazine XXVII 91.
288 O.H. XXXVIII, 180 en 232. In 1657 werd hij poorter van Amsterdam. Hij was er klokkenist en
muzikant.
289) Zie over Vrell: Mme Brière in Revue de l'Art Nov. en Dec. 1935. Voorts Valentiner in Art in
America XVII 87 en Hofstede de Groot in Oude Kunst 1916, na 204. Vgl. ook Valentiner, Pieter
de Hooch, alwaar tal van afbeeldingen. Wij houden dezen meester voor iemand die in onze
Oostelijke provinciën of in Westfalen leefde. De bouwwijze der huizen op zijn schilderijen wijst
daarop. Bovendien zijn verscheiden stukken uit Westfaalsch bezit afkomstig. Tal van werken
van Vrell waren ten toon gesteld op de Vermeer-tentoonstelling te Rotterdam in 1935.
290) Afgeb. Burl. Mag. XLI 175 vlgg. en Cicerone 1929, 217.
291) Zie voor de 17e eeuwsche navolgers tekst en afbeeldingen bij Valentiner, Pieter de Hooch.
292) Thieme Becker en vooral Mme Brière-Misme in O.H. 1935, 1 vlgg. en 97 vlgg. Het aldaar op
blz. 23 afgebeelde familietafereel is zeer stellig van Brekelenkam. Zie ook O.H. 1935, 281.
293) Thieme Becker in verbo. O.H. 1891. Valentiner, P. de Hooch XXX en 192-194. K. Inv. V 1767.
O.H. XXXVIII 180.
294) Vgl. hierbij het verhaal bij Houbraken I 286.
295) Thieme Becker in verbo. Jahrb. Berlin XXVI 205, Künstler-Inventare I 120. Afbeeldingen bij
Valentiner, P. de Hooch, 197 vlgg.
296) Th. Becker in verbo en F.G. Waller in Amtl. Berichte der Berliner Museen, 1932, S. 64.
297) Afgebeeld als werk van E. Boursse bij Valentiner, P. de Hooch 197.
298) Hofstede de Groot, O.H. 1921, 121. Valentiner, Pantheon Mrt. 1929 en vooral Valentiner, P. de
Hooch, Leipzig 1929. Van de daar als werk van Van der Burgh afgebeelde schilderijen zijn
sommige o.i. van de hand van De Hooch en enkele andere meesters.
299) Wij zijn het niet eens met Valentiner's hypothese volgens welke v.d. Burgh identiek zou zijn met
Hendrick van der Borcht.
300) Vgl. Hoofdst. XI blz. 129. Een afb. bij Valentiner t.a.p. blz. 182.
301) Blz. 154.
302) Geschenk van wijlen Hofstede de Groot aan het Museum te Groningen. Zie afb. bij Valentiner,
Pieter de Hooch, blz. 184.
303) Zie Bredius in Kunstchronik Sept. 1928, blz. 65 vlgg. Afb. aldaar, alsook bij Valentiner t.a.p. blz.
189.
304) Zie Thieme Becker en voorts afbeeldingen bij Valentiner t.a.p. blz. 191. Vgl. Dr. R. Juynboll in
Nieuwe Rotterd. Courant 11 Oct. 1935.
305) Dl. I, aantt. 278 en 294.
306) Zie beneden, Hoofdst. XVIII.
307) Afb. bij Valentiner, P. de Hooch, blz. 206.
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*

Vijfde hoofdstuk (XIV) - De Leidsche fijnschilders.
Genreschilders in Dordrecht, Deventer, Rotterdam enz.

AFB. III. G. METSU 1661. HET KRAAMBEZOEK. - NEW YORK.

Wij moeten thans in gedachten teruggaan tot de jaren tusschen 1628 en 1631,
toen Rembrandt in Leiden werkte, samen met zijn makker Jan Lievens en met zijn
308)
eersten leerling G e r r i t D o u (Leiden 1613-1675 .
Dou, de glasschrijverszoon, was een kunstenaar van ongewone gaven. Rembrandt
leidde hem op tot portret- en genreschilder. Als portrettist bracht

*

Hoofdstuk XIV van het complete werk ‘De Hollandsche Schilderkunst in de 17e Eeuw’.
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Dou het reeds spoedig zóóver, dat hij beeltenissen maakte van zeer bijzondere
kwaliteit. Die van Rembrandt's ouders van omstreeks 1631, thans in het Museum
te Cassel, zijn zóó krachtig en dusdanig treffend om de lichtbehandeling, dat Jan
309)
Veth ze voor werk van Rembrandt meende te moeten houden . Onder de leiding
van Rembrandt en nog bijna 15 jaren daarna schiep Dou werken, die om hun zacht
zilveren toon en uitermate verzorgd clair-obscur, hun aangename en beschaafde
voordracht en menigmaal tevens om hun geestigen toets veel te genieten geven.
Behalve het portretschilderen, dat hij weldra moest opgeven omdat hij zijn modellen
àl te lang liet poseeren, leerde Dou, gelijk gezegd, van Rembrandt het
figuurschilderen. Deze heeft in die dagen - Prof. Bauch heeft er nog onlangs weer
310)
op gewezen - herhaaldelijk genreachtige tafreelen geschilderd en geëtst, o.a.
een oude vrouw bij het vuur en een opereerenden dokter. In deze motieven ligt de
311)
oorsprong der genrestukken van Dou en diens school. Zelfs vinden wij er reeds
het plint op den voorgrond met daarop uitgestalde voorwerpen, welk plint naast
Honthorst's motief van figuren achter de vensterbank (Dl. I, afb. 77) de eerste aanloop
is tot Dou's invloedrijke boogvenster-motief. Rembrandt's St. Jeroen gaf aan Dou
het voorbeeld voor zijn kluizenaars. Zijn geldwisselaar bij kaarslicht was voor den
leerling, wederom naast Honthorst's voorbeeld, het sein voor de ‘nachtstukken’, die
een specialiteit der Leidsche school zouden worden waarmede deze veel roem
oogstte.
Na Rembrandt's vertrek naar Amsterdam was de toen 18-jarige Dou reeds
dusdanig ontwikkeld dat hij als zelfstandig kunstenaar voort kon gaan. De schilderijen
tusschen '30 en '40: portretten (Rembrandt's Moeder in den Bijbel lezend,
Rijksmuseum), studenten en geleerden in hun werkvertrek, oude vrouwen aan het
spinnewiel of in de keuken, zijn doorgaans in zeer fijne grijzen gehouden tegen
geelbruin met hier en daar wat blauw of paars. Verscheidene daarvan zijn charmante
kabinetstukjes: de Oude Vrouw die Pap eet (± 1631, Schwerin), De Spinster (±
1635, Gotha), De Fluitspeler (Innsbruck, ± 1635), het Zelfportret dat de National
Gallery bezit (tegen 1640) en zoo meer. Weldra begon hij tafreelen te schilderen,
omlijst door een steenen raamkozijn, op de vensterbank waarvan tal van voorwerpen
te zien zijn terwijl daarachter een vertrek zichtbaar is met een figuur, b.v. een
keukenmeisje aan het werk. Mooie stalen hiervan, een van ± 1640 en een van 1646,
bezit de Koning van Engeland. Ook kluizenaars maakte Dou meer en meer (afb.
112). Zeer bekend is die te Dresden van 1637. Nu en dan ontstond een naaktfiguur
(Leiden en Leningrad). Het meerendeel dezer schilderijen munt, gelijk gezegd, uit
door den toon en door een zeer verzorgd, van Rembrandt afgeleid lichtdonker, dat
evenwel koel is en ten eenenmale
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gespeend van geheimzinnigheid.

AFB. 112. GERRIT DOU 1664.
KLUIZENAAR. - RIJKSMUSEUM.

Zonlicht heeft Dou nooit geschilderd, behalve wat effectlooze zonnestralen (afb.
112). Angstvallig bande hij de zon uit zijn op het noorden gelegen werkplaats.
Zoo is dus de werkzaamheid van Dou als genreschilder tot omstreeks 1645 om
twee redenen merkwaardig: zij brengt aantrekkelijke, soms zelfs voortreffelijke
kabinetstukjes voort en zij schept een reeks van nieuwe motieven. Op dit punt vooral
mag men de beteekenis van Dou in de geschiedenis onzer kunst niet onderschatten.
Het vertrek achter het boogvenster, de huisvrouw en de keukenmeid aan het werk,
de dokter op bezoek, de poelierster (afb. 114), de verkoopster in den winkel, ziedaar
een greep uit een lange reeks motieven uit het leven der burgerij, die door Dou zijn
geïntroduceerd. Niet alleen hebben zijn tallooze leerlingen die overgenomen, maar
ook in het werk van Terborch, Vermeer, De Hooch, Maes, Jan Steen en anderen
ziet men den invloed ervan. Niet minder werkten Dou's nachtstukken (afbb. 115 en
116) op tot navolging. Behalve zijn leerlingen, Schalken vooral, ziet men ook Pieter
de Hooch (schilderij te Groningen) en Jan Steen in Dou's trant genrestukken bij
kaarslicht schilderen. Nog op een ander punt was Dou een voorganger: hij was de
eerste onder onze genreschilders, die zich toelegde op het uitbeelden der materie,
de stofuitdrukking (Dl. I, afb. 256). Hierin waren de stillevenschilders reeds
voorgegaan. Dou wees nu onzen genreschilders hierin den weg. Talloozen zijn er
hem gevolgd.
Kan men de inwerking van 's meesters kunst op deze punten zegenrijk
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noemen, allerminst heuglijk is de invloed van de detailleerkunst, waarin Dou weldra
begon te vervallen. In stede immers van zijn geestige, soms zelfs raak toetsende
techniek te behouden, streefde hij na 1635 meer en meer tweeërlei doel na: het
laten verdwijnen van alle penseelstreken en het dusdanig detailleeren, dat men het
werk gerust door een vergrootglas mocht bekijken. Deze doeleinden heeft Dou
wonderwel bereikt, helaas echter in tallooze gevallen ten koste van frischheid en
levendigheid. Wij willen hiermee niet zeggen, dat er onder de sterk gedetailleerde
schilderijen geen meesterwerken schuilen. Integendeel: hij heeft het meer dan eens
klaar gespeeld, - o.a. in De Jonge Moeder (afb. 113) en in sommige toilet- en
spinettafreelen, winkels en doktersbezoeken - om, ondanks miniatuurachtige
verzorgdheid, toch een zacht en aangenaam licht, een mooien toon en een
gedistingeerd koloriet te handhaven op een manier die bewondering afdwingt.
Andere werken daarentegen, met name zijn Waterzuchtige Vrouw van 1663, in het
Louvre, die er jaren lang een eereplaats had in den Salon Carré, zijn voorbeelden
van het door overdreven detailleering dooden van alle kracht. Inderdaad is Dou's
kunstenaarschap op den duur ten onder gegaan in zijn streven naar ‘netheyt’. Vooral
aan sommige werken uit zijn laatste levensjaren, bont, emailachtig en peuterig, ziet
men waartoe pietluttigheid kan leiden.
Het huisbakkene van Dou's geest valt - zijn grootste meesterwerken uitgezonderd
- sterk in het oog wanneer men hem vergelijkt met Vermeer, De Hooch of Terborch.
Op den duur durfde hij zich niet meer te laten gaan. Hij was toen een toonbeeld van
deftigheid geworden, hij, de wereldberoemde fijnschilder, die zijn werken gelijk
juweel en behandelde door ze in een ebbenhouten ‘kas’ te sluiten, waarvan hij soms
ook de deuren beschilderde. Zijn miniatuur-techniek was dusdanig in trek, dat hij
bijna zooveel leerlingen had als Rembrandt en dat van alle kanten de liefhebbers
kwamen opzetten om zijn werk, met dat van Vermeer het duurst betaalde van zijn
tijd, te koopen. Hij had meer dan één Maecenas. Een daarvan, Johan de Bye, stelde
in 1665 een tijdlang 29 van Dou's schilderijen in een huis op de Breestraat te Leiden
te kijk ten bate der armen. Dou werkte voor buitenlandsche vorsten, o.a. Christina
van Zweden. Bij het herstel der Stuarts boden de Staten-Generaal aan Karel II een
genrestuk van zijn hand ten geschenke aan, dat de koning in hooge mate
bewonderde. Dit schilderij, de reeds genoemde Jonge Moeder (afb. 113), is
inderdaad een zijner allerbeste voortbrengselen. Maar wij bewonderen het zonder
dat het ons bezielt. Het stille, vredige van de moeder, die bij het kind zit te werken,
wordt ons weliswaar verteld, maar Dou brengt ons niet in een stemming van warmte
en zonnigheid. Hoe gaarne zouden wij die hier vinden in plaats van den bezem-
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AFB. 113. GERRIT DOU 1658. DE JONGE MOEDER. - MAURITSHUIS.
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AFB. 114. GERRIT DOU.
DE POELIERSWINKEL. - LONDEN.

steel rechts in den hoek, waaraan Dou volgens de overlevering drie dagen werkte!
Wel beschouwd, is Dou meer stillevendan figuurschilder geweest. De uitbeelding
der gestalten heeft hem blijkbaar moeite gekost. Hij wist ze slechts zelden anders
dan met uiterlijke middelen te verlevendigen. Daarentegen is de schildering van zijn
voorwerpen herhaaldelijk buitengewoon. De spanen mand op den Bellenblazer (Dl.
I, afb. 256) is boeiend gedaan en eveneens vele voorwerpen waarmede hij de
vensternissen van zijn kabinetstukjes opluisterde (afb. 114; vgl. ook Dl. I, blz. 420).
Reeds tijdens 's meesters leven vormden tal van zijn schilderijen den trots van
buitenlandsche verzamelingen. Men vond ze aan het Engelsche, Duitsche en
Zweedsche hof en bij den Hertog van Toskane. Hier te lande sierden zij de beste
kunstkabinetten. In de achttiende eeuw kwamen vele van Dou's werken in het bezit
van Duitsche vorsten en Fransche en Engelsche groote heeren. Ook toen nog gold
hij algemeen als een fenomeen onder de schilders der menschheid.
Hier te lande zijn ettelijke van Dou's meesterwerken bewaard gebleven. Het meest
populaire is zonder twijfel De Avondschool (afb. 115), waarin ontegenzeglijk de
kaarslicht-effecten en de behandeling der schaduwen en reflexen te prijzen vallen,
maar die om den branderigen toon, de weinig hartige schildering der figuren en het
algeheel ontbreken van het mysterieuze dat in zulk een motief ligt opgesloten, een
verlangen naar pakkender be-
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handeling doet opkomen.

AFB. 115. GERRIT DOU.
DE AVONDSCHOOL. - RIJKSMUSEUM.

Het is karakteristiek voor den smaak van vroegere geslachten, dat dit paneel van
52 × 40 cM. in 1808 in publieke veiling niet minder dan 17.500 gulden opbracht.
Dou heeft kaarslicht-effecten gemaakt, die beter geslaagd zijn dan dit: een enkel
meisje met een kaars of lantaren wist hij meer dan eens voortreffelijk uit te beelden
(afb. 116).
Behalve de Avondschool en de reeds genoemde werken in Nederlandsen bezit
bevinden zich hier te lande van Dou nog enkele kluizenaars, o.a. een keurig
geschilderde Eremiet, in 1664 ontstaan (in het Rijksmuseum); voorts in hetzelfde
museum 's meesters eigen portret en dat van een heer, een in een landschap van
Berchem door Dou geschilderd echtpaar ten voeten uit en een vrouw met een
haspel, uit een venster leunend. Het Stedelijk Museum te Leiden bezit van Dou een
zijner zeldzame naaktfiguren.
Dou had vele leerlingen en tallooze navolgers, waarbij opmerkelijk veel dilettanten.
Zijn techniek en de eenvoud zijner composities heeft er niet weinig toe bijgedragen,
het dilettantisme in het genreschilderen te bevorderen; tot diep in de negentiende
eeuw hebben schilderende heeren en joffers Dou's onderwerpen en die zijner school
aanbeden en op zijde trachten te streven. Zijn beste volgelingen schilderden naast
genre tevens portret. Het fijn geschilderd kabinetportret, Dou's schepping, leefde
voort tot diep
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AFB. 116. GERRIT DOU.
MEISJE MET LANTAARN. - WEENEN.

in de achttiende eeuw. De voornaamste leerling van Dou is F r a n s v a n M i e r i s .
G a b r i ë l M e t s u wordt eveneens tot zijn leerlingen gerekend, evenals G o d f r i e d
312)
S c h a l k e n , dien wij bij de Dordtenaars zullen behandelen . Onder degenen, die
min of meer onder Dou's invloed werkten, zijn vooral Q u i r i n g h B r e k e l e n k a m
en P i e t e r v a n d e n B o s van beteekenis.
313)
F r a n s v a n M i e r i s (Leiden 1635-1681 ), de jong gestorven goudsmidszoon,
was zonder twijfel een grooter kunstenaar dan Dou, bij wien hij, na bij Abraham
Toorenvliet in de leer te zijn geweest, zich verder ging bekwamen. Hij werkte veel
gemakkelijker dan de stichter der Leidsche fijn-schilderschool en hij had een beter
ontwikkeld gevoel voor evenwicht in kleur en bouw. Ondanks zijn fijnschildertechniek
bereikte hij bijna steeds een harmonisch einddoel. Hieraan schijnt zijn korte leertijd
bij den breed en vlot schilderenden Abraham van den Tempel niet vreemd. Slechts
het late werk van Van Mieris valt soms uit elkaar.
In tegenstelling tot Dou is Van Mieris levendig en rijk in de kleur, slechts zelden
bont. In zijn beste stukken overtreft hij Dou in de materie-uitbeelding, vooral wat de
stof der kleeding (fluweel, satijn, laken) betreft (Dl. I, afb. 16). Hij doet als
figuurschilder niet onder bij Terborch of Metsu en laat op dit punt Dou zeer zeker
achter zich.
Van Mieris' werk is plastisch en wat het licht aangaat vaak sterker dan dat van
Dou, hoewel ook hij het zonlicht mijdt. Omdat hij optrad in een tijd toen de genrekunst
haar voornaamste onderwerpen reeds had geformu-

W. Martin, De Hollandsche schilderkunst in de zeventiende eeuw: Rembrandt en zijn tijd

221
leerd, viel voor hem in

AFB. 117. FRANS VAN MIERIS.
DE SCHILDER EN ZIJN VROUW. - MAURITSHUIS.

dit opzicht niet veel vernieuwend werk te doen. Het kan haast niet anders of hij keek
goed om zich heen, evenals Vermeer, Metsu, De Hooch, Maes en Jan Steen dat
hebben gedaan. Dit alleen verklaart de onderlinge verwantschap der werken dezer
meesters, die nu eens in de kleur, dan weer wat het onderwerp of de compositie
betreft op elkaar gelijken. Van Mieris' beroemde Duet van 1658 (afb. 118) maakt
314)
een zeer Vermeer-achtigen indruk en zijn door Houbraken vermelde vriendschap
met Jan Steen verklaart hun wederzijdsche beïnvloeding.
Frans van Mieris sluit zich in de onderwerpen zijner schilderijen, die elkaar van
1657 tot zijn dood in groote regelmaat opvolgen en die meest alle gedateerd zijn,
in de eerste plaats aan bij zijn leermeester Dou. Hij omlijst zijn tafreelen gaarne met
een boogvenster, waarachter zich een of twee gestalten bevinden die hij, gelijk Dou
dit deed, zoowel uit de kleine burgerij als uit de kringen der patriciërs kiest. Ook
dokters en geleerden en vaak kinderen beeldt hij af. Schilderijen met figuren ten
voeten uit zijn bij Van Mieris een zeldzaamheid (afb. 119 en Dl. I, afb. 16). Tafreelen
bij kaarslicht, een specialiteit van Dou, heeft Van Mieris zelden gemaakt, maar gelijk
Dou schilderde hij ook kluizenaars, Magdalena's en naakt; daarnaast als
kabinetstukjes behandelde zeer gedetailleerd geschilderde allegorische,
mythologische en arcadische tafreeltjes, b.v. De Poëzie (Dresden), Venus en Cupido,
Vertumnus en
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AFB. 118. FRANS VAN MIERIS 1658. HET DUET. - SCHWERIN.
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Pomona, Preciosa (naar

AFB. 119. FRANS VAN MIERIS 1660.
DE OFFICIER IN DEN KANTWINKEL. - WEENEN.

het verhaal van Cervantes) enz. Zoodoende sloeg hij een brug naar de school van
Poelenburgh (Dl. I, blz. 149 vlgg.) en werd de Leidsche fijnschilderkunst in een deel
harer onderwerpen tot een verjonging van de in Utrecht tot zoo grooten
bloeigeraaktegroep der arcadiërs. Verscheiden Leidenaars, vooral Willem van Mieris,
alsook de Rotterdammer Adriaen van der Werff zijn later in deze richting voortgegaan
(Dl. I, blz. 151).
Frans van Mieris genoot een even grooten roem als Dou. Ook hij had meer dan
één Maecenas in den lande en voorts werkte hij voor Aartshertog Leopold Wilhelm
van Oostenrijk, den Groothertog van Toskane, den Keurvorst van de Palts en den
Markies van Béthune. Men kan het 't latere werk van Van Mieris aanzien, dat
iedereen een schilderijtje van hem wilde hebben. Er is dan een zeker manierisme
in zijn stijl gekomen waardoor het pittige, dat zijn stukjes nog kort na 1670 kenmerkte,
is verdwenen. Hij heeft op den duur steeds weer dezelfde onderwerpen herhaald
en zijn huiszittend leven heeft het tegendeel van een verfrisschenden invloed op
zijn kunst gehad. Desniettemin is Van Mieris in zijn beste werk (dat men hier te
lande vooral in het Mauritshuis zeer goed kan leeren kennen) een kunstenaar van
den eersten rang. Men behoeft alleen maar aandachtig het schilderijtje te
beschouwen dat vermoedelijk den meester en diens vrouw verbeeldt en zich b.v.
te verdiepen in de uitbeelding der zacht afwerende hand der vrouw,
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om in bewondering te geraken voor de allesbehalve bekrompen en allerminst
huisbakken wijze, waarop het gegeven is bekeken en uitgebeeld (afb. 117).
Zij, die de kunst van Frans van Mieris mede betrekken in de min of meer
onvriendelijke kwalificaties, waarmede men het ‘doodgeschilderde’ late werk van
Dou en de àl te gedetailleerde, suffe schilderijen van Van Mieris' zonen, kleinzoon
en hun navolgers terecht pleegt aan te duiden, doen verkeerd. Want Frans van
Mieris' meesterstukken zijn levendig en frisch, het detail is lang niet hun eenig doel.
Om hun kwaliteit zijn het ware juweeltjes. Zij zijn, met het beste werk van Dou,
uitingen van eenige mooie eigenschappen van onzen volksaard: geduld, rustige
overweging en degelijke zorg. Dat andere werk daarentegen riekt naar het muffe
en draagt den stempel van pietluttigheid, weshalve het in onzen tijd terecht
verwerpelijk wordt geacht.
Terwijl wij de verdere behandeling der Leidsche fijnschilders (Van Mieris' zoons
Jan en Willem en Frans van Mieris de Jonge) uitstellen tot het een en twintigste
hoofdstuk, waarin de nabloei onzer kunst geschetst wordt, vragen wij thans de
315)
aandacht voor den Leidenaar G a b r i ë l M e t s u (Leiden 1629-Amsterdam 1667 .
Metsu was de zoon van een Vlaamschen immigrant. Hoe vroeg rijp hij was blijkt
uit het feit, dat hij reeds op 15-jarigen leeftijd door zijn makkers voor vol werd
aangezien en het rekest aan de stadsregeering van Leiden tot oprichting van een
Lucas-gild mede mocht onderteekenen. In 1654 woonde hij nog te Leiden, in 1657
was hij reeds in Amsterdam, waar hij sindsdien verbleef. Hij is een der meest
hartelijke en opgewekte onzer genreschilders. In zijn kunst heerscht een vriendelijke
intimiteit en zijn beste werk is levendig en licht, bij het zonnige af. Men mag hem tot
onze grootste meesters rekenen, al toont hij afhankelijkheid van anderen wat de
onderwerpen en soms ook wat de techniek betreft en al is zijn heel vroege werk en
dat wat kort vóór zijn dood ontstond soms minder aangenaam. Want met dat al is
hij dan toch maar de schepper van Het Zieke Kind (afb. 120), van De Brief (afb.
121) en andere kabinetstukken van de hoogste orde, die van een aan Vermeer
grenzende schoonheid zijn. In de nabijheid van diens werk, die zij gerust kunnen
verdragen, vertoonen zij een verschil in timbre niet alleen wegens hun meerdere
warmte maar ook doordien hun toets luchtig, doorschijnend en delikaat is. Het is
haast niet mogelijk, dat deze Vermeer-achtige scheppingen, die Metsu denkelijk
kort vóór 1660 schilderde, onder invloed van Vermeer zijn ontstaan.
Metsu is eerst na omstreeks 1660 in schilderijen gelijk De Muziekles (Mauritshuis)
en Het Kraambezoek (afb. 111) eenigszins fijnschilder geworden, d.w.z. dat hij eerst
toen is gaan streven naar gladheid. Er komt dan iets
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AFB. 120. GABRIËL METSU. HET ZIEKE KIND. - RIJKSMUSEUM.
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AFB. 121. GABRIËL METSU.
DE BRIEF. - VERZAMELING BEIT, LONDEN.

email-achtigs in zijn werk en de stofuitdrukking gaat een groote plaats innemen.
Voordien kan men hem slechts in de keuze van een groot deel zijner onderwerpen
(een jager achter een boogvenster, dames bij haar toilet, keukens, muzieklessen,
markttafreelen, rookers, lezende vrouwen, geleerden, dokters enz.) tot de richting
van Dou en Van Mieris rekenen, terwijl de eenige Leidenaar, met wien hij soms in
techniek en gebarenspel groote verwantschap vertoont, Jan Steen is, dien toch
316)
niemand onder de fijnschilders zal tellen . Metsu's breede vroege werk (b.v. De
Smidse, Rijksmuseum) en enkele groote Bijbelstukken, groenten- en vischmarkten
doen meer aan de Amsterdamsche Rembrandt-navolgers en aan Hals denken dan
317)
aan Dou, als wiens leerling hij sinds H o u b r a k e n geldt . In zijn bloeitijd, die
ongeveer moet vallen tusschen 1654 en 1665, is Metsu's toets dun, zijn kleur eerst
opgewekt en licht of Terborch-achtig grijs en rood, later soms meer naar den
donkeren kant gelijk de schilderijen uit den Amsterdamschen tijd van Pieter de
318)
Hooch, op wiens werk dat van Metsu soms ook in andere opzichten gelijkt . Hij is
een kunstenaar, wiens gestalten levendiger zijn dan die van Dou maar stiller en
minder beweeglijk dan die van Van Mieris. Zijn omtrekken gaan soms even naar
den zwierigen kant. Hij verhaalt gaarne iets, maar meest op rustige wijze. Het
Geschenk van den Jager, in het Rijksmuseum, noemen wij naast de reeds
aangehaalde voorbeelden. Het eenige ‘onrustbarende’ dat hij schilderde is de
jongeling, die een meisje verrast
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bij haar toilet (vroeger

AFB. 122. GABRIËL METSU 1662.
MARKT. - DRESDEN.
318a)

bij Lord Northbrook te Londen . In het uitbeelden van pluimvee was hij, getuige
zijn Doode Haan in het Prado, niet minder knap dan onze beste vogelschilders (afb.
122). Mislukkingen daarentegen zijn de meeste zijner Bijbelsche, mythologische en
allegorische schilderijen (vgl. Dl. I, afb. 64).
In tegenstelling tot de Leidsche fijnschilders was Metsu tijdens zijn leven niet alom
bekend, noch werd zijn werk zeer hoogbetaald. Eerst de 18e eeuw begon hem tot
318b)
de kunstenaars van den eersten rang te rekenen .
In den trant van Metsu werkte de Rotterdamsche dilettant J o o s t v a n G e e l
(1631-1698) van wien het Museum Boymans een bijzonder sappig schilderijtje bezit.
Ook de bekende portreten genreschilder M i c h i e l v a n M u s s c h e r (Rotterdam
1645-Amsterdam 1705), die behalve bij Metsu ook o.a. bij Van den Tempel en A.
van Ostade in de leer ging, heeft menig stuk in den trant van Metsu gemaakt, maar
zijn werk is wat hard en vertoont reeds de teekenen van het verval onzer kunst.
In hoeverre de Amsterdamsche genreschilders J a c o b O c h t e r v e l t ,
J o h a n n e s V e r k o l j e (Amsterdam 1650-1693 Delft, waar hij sinds 1673 woonde),
E g l o n v a n d e r N e e r (Amsterdam 1634-Dusseldorp 1703, sinds 1670
hofschilder te Dusseldorp) en B. G r a e t (blz. 166 en aant. 233) onder invloed van
Metsu hebben gestaan, is moeilijk uit te maken. Ochtervelt (vgl. blz. 211) dankt
stellig zijn ontwikkeling mede aan Pieter de Hooch en ook in
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het werk der drie anderen is De Hooch's invloed naast dien van Metsu, Mieris,
Terborch en Netscher te herkennen. In Van Musscher en het genoemde viertal mag
men de naar Amsterdamschen trant in ietwat zwierigen vorm overgezette aftakking
zien van het Delftsche en Leidsche genrestuk.
In dit verband dient nog gewezen op J a c o b v a n L o o (Sluis 1614-Parijs 1670),
die van 1641 tot 1661 in Amsterdam woonde en daar ‘gezelschapjes’ schilderde
die nu eens aan Graet, dan weer aan Ochtervelt en Eglon van der Neer doen denken.
In Leiden valt, na Frans van Mieris en Metsu, naast Dou te noemen Q u i r i n g h
G e r r i t s z . B r e k e l e n k a m (Zwammerdam ± 1620-Leiden 1668), een
ontegenzeglijk talentvol schilder met een prettigen lossen toets en een palet met
319)
mooie grijzen, lichtend paars en rood, blank wit en warm bruin . De kwaliteit van
zijn werk is zeer ongelijk. Het allerbeste, zooals zijn Kopster (afb. 123), zijn
kleermakerswerkplaatsen, vrouwen in gesprek (Rijksmuseum) en moeders met
kinderen (Leiden), is zeer goed van teekening en aangenaam van toon. Een zijner
meesterwerken uit zijn laten tijd, een biddend besje, gaat in het Louvre nog steeds
door voor een Nicolaes Maes, wel een bewijs welke kwaliteiten Brekelenkam's
319a)
schilderijen kunnen bezitten . In zijn onderwerpen, die bijna uitsluitend het leven
van de kleine burgerij illustreeren, hangt Brekelenkam zonder twijfel met Dou samen.
Ook zijn kluizenaars zijn geheel in diens trant, maar technisch is hij onafhankelijk
319b)
van Dou. Het beste ziet men dit aan zijn bijzonder knappe zeldzame stillevens .
Veel sterker is de samenhang tusschen D o u en P i e t e r v a n d e n B o s of
B o s c h (Amsterdam ± 1613, overleden te Londen(?) na 1663), die in Leiden
werkzaam was in 1638 en later te Amsterdam woonde. In onderwerp en techniek
blijkt hij tot ± 1645 veel naar Dou te hebben gekeken. Het gedistingeerd, opgewekt
koloriet (b.v. oranje tegen grijs, blauw en wit) maakt zijn weinige pittig geschilderde
genrestukjes tot een genot voor de oogen. Met name is dit het geval bij zijn
320)
Kantwerkster in het Museum te Berlijn . Zijn latere schilderijen getuigen van den
indruk dien Nicolaes Maes op hem maakte. Zijn werk ging vroeger door voor dat
van Slingelandt, maar het is beschaafder. Van den Bosch heeft ook zuiver
geschilderde, ietwat koele stillevens gemaakt (Dl. I, blz. 422).
Wij willen thans, na in het bovenstaande Rembrandt's leerling Dou en de overige
Leidsche genreschilders met hun aftakkingen te hebben beschouwd, opnieuw een
centrum bespreken waar Rembrandt's invloed op de genreschilders van niet te
onderschatten beteekenis is geweest, nl. D o r d r e c h t .
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Daar vinden wij allereerst

AFB. 123. QUIRINGH GERRITSZ. BREKELENKAM.
DE KOPSTER. - MAURITSHUIS. BRUIKLEEN VAN DR. A. BREDIUS.

het impressionisme van Benjamin Cuyp, terwijl de reeds door ons besproken
kunstenaar Aert de Gelder, benevens Nicolaes Maes en Samuel van Hoogstraten
er Rembrandt's leerlingen waren.
B e n j a m i n C u y p (Dordrecht 1612-1652 aldaar) vertoont in zijn soms zeer
geestig gegroepeerde Bijbelsche voorstellingen, landschapen en ruitergevechten,
zoowel als in zijn boeren-genrestukken (Dl. I, blz. 402) een breede, schilderachtige
en persoonlijke techniek, vlot en sleepend, maar een beetje slap in de omtrekken.
Soms denkt men aan invloed van Rembrandt of Bramer, maar veeleer schijnt
321)
Benjamin een op zichzelf staand verschijnsel . Vaak is zijn werk aantrekkelijk om
de virtuositeit, maar het is nooit diep van inhoud. De kleur ontbreekt vrijwel: grijs,
matgeel en licht dofgroen met wat bruin wisselen elkander af. De lichtwerking
herinnert aan Rembrandt. Van dezen handigen vluggen werker zijn honderden
schilderijen bekend. Hij was een oom van Aelbert Cuyp en een stiefbroeder van
Jacob Gerritsz. Cuyp, bij wien hij het schilderen leerde.
De eerste, die Rembrandt's opvattingen naar Dordt bracht, was S a m u e l v a n
322)
H o o g s t r a t e n (Dordrecht 1627-1678 aldaar , die omstreeks 1642 bij Rembrandt
in de leer was en in 1648 naar zijn vaderstad terugkeerde. Na een lange
buitenlandsche reis (1651-'54), die hem zelfs tot in Rome bracht, waar hij den
bentnaam Batavier kreeg, vestigde hij zich wederom in
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zijn geboortestad. Van 1662 tot 1666 was hij in Londen, in 1668 in Den Haag, daarna
weer in Dordt. Hij bezat te veel talent en een te groote veelzijdigheid dan dat wij
hem mogen overslaan. Maar behalve enkele aantrekkelijke vroege portretten in
Rembrandt's trant (o.a. een zelfportret in het Bredius-Museum) heeft hij bitter weinig
bekoorlijks gemaakt. In zijn genrestukken, b.v. Het Doktersbezoek (Rijksmuseum)
is hij een slap navolger van Metsu, De Hooch en Jan Steen. Zijn Dame in een
Zuilengalerij (Museum te Dordrecht) heeft Hofstede de Groot terecht een ‘in het
kolossale omgezette Pieter de Hooch, een geschilderd hoofdstuk over perspectief
323)
en lichtval’ genoemd . Hij maakte van alles, o.m. goede stillevens. Zijn diorama's
en als trompe l'oeuil bedoelde schilderijen waren zeer gezocht. Houbraken doet er
324)
een lang verhaal over . Onder zijn beeltenissen zijn vooral de groepen van
Dordtsche muntmeesters bekend, die het Museum te Dordrecht bezit. Zij zijn het
werk van een knap schilder, meer niet. Op één ervan komt Hoogstraten-zelf voor,
met trots wijzend op een gouden penning, hem in Weenen geschonken door Keizer
Ferdinand III. Hij heeft ook eenige middelmatige etsen gemaakt en tal van
teekeningen in Rembrandt's manier. Tot zijn leerlingen behoorden Arnold Houbraken,
Aert de Gelder en Godfried Schalken. Voor onze kunstgeschiedenis is Hoogstraten
belangrijk wegens zijn in 1678 verschenen ‘Inleyding tot de hooge Schoole der
Schilderkunst, anders de zichtbare Werelt’.
325)
N i c o l a e s M a e s (Dordrecht 1634-Amsterdam 1693 , een onzer allerbeste
genreschilders, wiens werken in de meest uitgelezen verzamelingen, vooral in
Engeland, eereplaatsen innemen, was de tweede Dordtenaar, die Rembrandt's
lessen in Amsterdam volgde. Hij kwam vermoedelijk in 1646 in Amsterdam en bleef
er tot uiterlijk 1653, toen hij naar Dordt terugkeerde. Ofschoon wij omtrent Maes'
326)
vroege werk in onzekerheid verkeeren , blijkt toch wel duidelijk dat zijn leermeester
grooten invloed op hem oefende. Het vol ontwikkeld lichtdonker en de wondere
warme toon in Maes beste schilderijen bewijzen dit, evenals zijn teekeningen, die
327)
jaren lang met die van Rembrandt zijn verward . In de keuze zijner onderwerpen
is Maes reeds spoedig een eigen weg gegaan, daarbij gelijk vanzelf spreekt
voortbouwend op hetgeen de genrekunst, o.a.P. de Hooch, reeds had gevonden
(lichte achtergronden, doorkijkjes enz.), maar binnen dat kader dermate persoonlijk
328)
blijvend, dat zijn rijpe werk met dat van geen ander te vergelijken valt . De beide
beroemde Spinsters in het Rijksmuseum (vgl. afb. 124) zijn, evenals het Mijmerend
Meisje (afb. 125), verrukkelijke uitingen van koloristische harmonie en geheimzinnige
stemmigheid. Vaak weet Maes door vervaging der omtrekken en vereenvoudiging
der kleuren en vlakken een hoogst eigenaardig, niet met woorden te omschrijven,
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AFB. 124. NICOLAES MAES. DE SPINSTER. - RIJKSMUSEUM.
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AFB. 125. NICOLAES MAES.
MIJMERING. - RIJKSMUSEUM.

aan Barent Fabritius (afb. 75) herinnerend licht te scheppen, dat vooral aan menig
interieur een bijzondere charme verleent (afb. 127 en ook Valentiner, afbb. 37 en
43). Het fijne grijs, het diepe zwart en bovenal het zeer persoonlijke lichtende rood
verhoogen nog de aantrekkelijkheid van Maes' genrestukken. Deze, waarvan ten
onzent de Biddende oude Vrouw (Rijksmuseum) bovenal populair is, verbeelden
meest tafreelen uit het dagelijksch leven der kleine burgerij, doorgaans een enkele
gestalte: een appelen schillend meisje, een kantwerkster, een ingeslapen dienstbode,
329)
een oude vrouw aan het werk of bezig met lezen . Ook novellistisch bedoelde
interieurs zijn geen zeldzaamheid (vgl. afb. 126). Deze zijn doorgaans gemoedelijk
en spreken van geluk en welstand. Met enkele kindertafreelen en portretten
overtreffen zij verre Maes' andere kunstuitingen. Want van de ruim vijfhonderd
schilderijen, die Maes maakte, behoort slechts een tiende deel tot dit gebied. Hij
schilderde die meesterstukjes, waarop zijn groote roem berust, in de jaren toen hij
nog onbekend was, als jongeman van 20 tot 25 jaar, ongeveer tusschen 1654 en
1659. Zoo nu en dan maakte hij ook Bijbelsche, mythologische en allegorische
tafreelen. Onder zijn portretten is het meesterwerk de indrukwekkende beeltenis
van burgemeester Jacob de Witt, den vader van Jan de Witt, ontstaan in 1657 (afb.
128). Later, vooral sinds zijn vestiging te Amsterdam in 1673, veranderde Maes zijn
manier van conterfeyten algeheel en
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AFB. 126. NICOLAES MAES 1657. JUNO. - VROEGER VERZAMELING SIX.

ging hij den buitenlandschen stijl volgen (Dl. I, afb. 114). Allengs verdween toen
elke herinnering aan Rembrandt's licht en stijl, want zijn portretten, hoe knap ook
geschilderd, gingen desniettemin in belichting, kleur en min of meer pathetisch
arrangement met de nieuwe mode mee (afb. 129). Zij doen sterk aan Mignard
denken en verraden slechts in hun meesterlijken vlotten toets, in de degelijke kwaliteit
en in het streven om zooveel doenlijk de harmonie te bewaren, den meer dan
gewonen kunstenaar. Ontegenzeglijk is Maes op dit gebied knapper dan Caspar
Netscher en de meeste andere van zijn tijdgenooten. Maes' portretten, waarvan het
meerendeel ontstond tusschen 1660 en 1692, zijn buitengewoon talrijk. Hij was bij
de Amsterdammers bijzonder in trek en schilderde tal van bekende figuren uit die
dagen.
Een derde Dordtsche genreschilder van beteekenis, hoewel bij Maes ten achter
staande, is G o d f r i e d S c h a l k e n of S c h a l c k e n (Made bij Geertruidenberg
330)
1643-'s-Gravenhage 1706 ). Deze leerde eerst bij Van Hoogstraten in Dordt en
daarna bij Dou in Leiden. In 1665 was hij weer in
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AFB. I27. NICOLAES MAES.
BIJ DE WIEG. - LONDEN.

Dordrecht terug. In 1692 ging hij naar Londen, waar hij voor den koning-stadhouder
Willem III en voor den Engelschen adel werkte. Hij woonde daar vermoedelijk tot
1697. Tegen 1698 vestigde hij zich in Den Haag. Omstreeks 1703 werkte Schalken
te Dusseldorp aan het keurvorstelijk hof. Want Schalken was allengs een kunstenaar
van zeer groote internationale bekendheid geworden, die zelfs in Parijs schilderijen
in depôt had. Hij maakte n.l. genrestukjes in de manier van Dou en Van Mieris, soms
met een humoristisch trekje, en legde zich weldra meer speciaal toe op het maken
van schilderijtjes met kaarslicht-effecten, deels in den trant van Dou (jongens, meisjes
en vrouwen met kaars of lantaren (afb. 130)), weldra ook iets grootere doeken met
dat licht-effect en eindelijk zelfs portretten in het rosse schijnsel van een brandende
kaars. Deze smakeloosheid, die hem nochtans groote bekendheid verschafte,
bereikte haar hoogtepunt in zijn portret van den koning-stadhouder Willem III bij
kaarslicht, dat zich in het Rijksmuseum bevindt. Veel beter zijn Schalken's
beeltenissen bij daglicht in den trant van Netscher, v.d. Werff en Mytens. Deze zijn
soms in hun soort zeer goed en delicaat. In den trant van Willem van Mieris maakte
hij mythologische tafreelen.
Ten slotte noemen wij van de Dordtenaars nog C o r n e l i s B i s s c h o p (of
B u s s c h o p , 1630-1674), door ons reeds op blz. 155 genoemd en P i e t e r
V e r e l s t (Dordrecht ± 1618-Den Haag? na 1668). Van deze beide genreen
portretschilders (Verelst schilderde ook stillevens) is de eerstgenoemde
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de meest veelzijdige en

AFB. 128. NICOLAES MAES 1657.
JACOB DE WITT. - DORDRECHT.

talentvolle. Zijn Appelschilster van 1667 in het Rijksmuseum toont invloed van Maes
en van de Leidsche school. Hij was een leerling van Ferdinand Bol.
Terwijl de Leidsche en Dordtsche genreschilders aftakken van Rembrandt's kunst,
is dit geenszins het geval met den Overijselaar G e r a r d T e r b o r c h (Zwolle
331)
1617-Deventer 1681 ), die vooral met de Amsterdamsche soldatenschilders
alsmede met Frans Hals samenhangt. Wanneer men slechtslet op de onderwerpen
zijner meest bekende schilderijen, schijnt hij bovendien verwant aan de Leidsche
en Delftsche meesters. In het algemeen volgt hij de technische en compositioneele
ontwikkeling van het genrestuk zijner dagen alsook de ontwikkeling van het verhalend
element daarin. Maar bij die punten van overeenkomst blijft het.
Als geheel is Terborch's kunst de uiting van een zeer aparten geest. Zij is zeer
gedistingeerd en ongemeen eenvoudig. De karakterteekening is zeer scherp, de
beweeglijkheid grooter dan bij de andere schilders van het burgerlijk leven, slechts
Jan Steen uitgezonderd. Maar vergeleken bij diens humor en charge is Terborch's
karakteruitbeelding gereserveerd en in tegenstelling tot het élan van den Leidschen
schilderbohémien is de beweging in de genrestukken van den bereisden,
wellevenden Zwollenaar steeds beheerscht en blijft zij binnen zekere grenzen van
deftigheid.
Gerard Terborch was de zoon van den gelijknamigen Zwolschen ont-
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AFB. 129. NICOLAES MAES 1676.
PORTRET VAN D.G. VAN REEDE. - DRESDEN.

vanger van convooien en licenten, die zelf ook schilderde en teekende en die van
1584 tot 1662 leefde. Trouwens, vrijwel de geheele familie hield zich met teekenen
332)
onledig. De menigte teekeningen uit het familie-archief , eenige eeuwen lang door
zijn nakomelingen bewaard, thans grootendeels aanwezig in 's Rijks Prentenkabinet
te Amsterdam, getuigt nog heden daarvan. De oude Terborch, die zelfverre reizen
had gedaan, liet zich veel aan de opleiding van zijn zoon gelegen liggen en zond
hem eveneens de wijde wereld in zoodra de jongen zelfstandig kon werken. In 1632
vinden wij dezen in Amsterdam. Daar maakten de kortegaartjes van Codde en
Duyster diepen indruk op hem, gelijk zijn vroege werk bewijst (vgl. Dl. I, afb. 214 en
blz. 367). In 1634 was Terborch in Haarlem bij Pieter Molijn. Daar heeft hij zonder
twijfel sterke indrukken opgedaan van Hals' grijzen. Het is zeer waarschijnlijk, dat
daar de enkele stal-interieurs met hun bijzonder mooie scala van zilvergrijs zijn
ontstaan alsook De Binnenplaats met den Scharenslijper, die het Museum te Berlijn
bezit.
Terborch trok op zijn achttiende jaar, in 1635, naar Londen, waar toen Hendrick
Pot werkte. Ook de volgende jaren reisde hij in het buitenland. In 1641 was hij in
Rome, waar hij o.a. een pittig miniatuur-portretje schilderde van Jan Six, denzelfde
dien Rembrandt in 1654 zou uitbeelden. Dit Ter-
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borchje bevindt zich

AFB. 130. GODFRIED SCHALKEN.
BOETVAARDIGE MAGDALENA. - CASSEL.
333)

nog heden in de verzameling Six . Ook Frankrijk en Duitschland bezocht de jonge
schilder. Vermoedelijk maakte hij in die jaren vele van de miniaturen, die men telkens
weer tegenkomt. In het jaar 1645 keerde hij naar zijn vaderland terug, waar hij
onmiddellijk naam maakte door zijn voortreffelijke beeltenissen. Het volgend jaar
reisde hij naar Munster. Daar schilderde hij verscheiden portretten van
334)
onderhandelaars en ontstond het schoonste historiestuk dat onze schilderkunst
kent, onze vredesluiting met Spanje in de groote zaal van het stadhuis te Munster
(vgl. Dl. I, afb. 25 en blz. 45). Terborch maakte er kennis met den Spaanschen graaf
335)
De P e ñ e r a n d a , die hem mee naar Spanje nam . Van die reis dateeren
vermoedelijk de flagellanten-optocht (Museum Boymans) en het portret van twee
geestelijken, dat zich thans te Dublin bevindt. Tijdens Terborch's verblijf in Madrid
was Velazquez in Italië, maar desniettemin moet Terborch diens werk hebben gezien,
want sommige voor Velazquez karakteristieke standen vindt men in Terborch's
portretten terug, evenals de wijze van plaatsing der gestalten op een ruim grondvlak
336)
en tegen zeer eenvoudig behandelde achtergronden . Deze invloed is te
merkwaardiger omdat Terborch in Londen voor den zwier en de houdingen van Van
Dyck's portretten ontoegankelijk was gebleven. Ook de Fransche portretstijl trok
hem niet aan en zelfs toen deze hier in de mode kwam, bleef Terborch zoowel in
techniek als in kleur
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Hollandsch. Reeds in 1650 was hij uit Spanje terug. Hij trouwde in 1654 te Deventer
en werd er in 1666 grietman. Hij bleef portretten schilderen Nog bewaart de stad in
het Raadhuis zijn Deventer Vroedschap, in 1667 ontstaan.
Terborch's portretten zijn in onze kunst een verschijnsel op zichzelf. Meestal
hebben zij het formaat van een genrestuk en geven zij het model ten voeten uit,
staande op een eenvoudigen planken vloer in een overigens kaal vertrek, waarin
op zijn best een tafel of stoel staat, waarvan de roode of paarse bekleeding een
sterk kleuraccent beteekent ten opzichte van de bijzonder geraffineerde
schakeeringen van grijzen en zwarten, die vaak aan Hals herinneren. Steeds treft
ons het voorname en gereserveerde dezer beeltenissen, de eenigszins patriarchale
waardigheid der mannen, het strenge der vrouwen en het welopgevoede der jonge
meisjes. De handen en koppen zijn treffend en plastisch, eenigszins miniatuurachtig
geschilderd, de karakters scherp geformuleerd. Zonder naar het elegante te streven
en met blijkbaar bewuste vermijding van mode-trucs verfraait Terborch desniettemin
zijn gestalten volgens een methode van bouw en belichting die slechts hem eigen
is. Vooral hierdoor wijken zijn portretten zoozeer af van alle andere uit dien tijd (afb.
134).
Na zijn vestiging te Deventer begon Terborch opnieuw genrestukken te schilderen.
Deze vooral zijn het, die zijn roem voorgoed hebben gevestigd. Zij wijken af van de
Duyster-achtige soldaten-stukjes uit zijn vroegen tijd en vertoonen tafreelen uit de
welgestelde kringen en de kleine burgerij, soms ook nog onderwerpen waarbij
soldaten of officieren een rol spelen (afb. 131). Het vroegst gedateerde stuk van
deze reeks is van 1651 (Appelschilster, Weenen); in 1653 schildert hij de beroemde
Onwelkome Tijding, die het Mauritshuis bezit (afb. 131) en dan volgt het eene
verrukkelijke kabinetstuk op het andere. De laatste datum is 1675, maar hij heeft
vermoedelijk tot zijn dood geschilderd. Het werk uit zijn laatsten tijd is niet minder
dan het vroegere. In dit opzicht kent Terborch's kunst geen verslapping, al heeft hij
ook wel eens iets gemaakt van minder kwaliteit. De onderwerpen zijn de ook bij
andere genreschilders dier dagen gangbare: muziek-, toilet- en liefdestafreelen (afb.
133), gesprekken, lezende en schrijvende dames (Dl. I, afb. 31), rookers en
dergelijke. Al deze gestalten zijn in een uitermate eenvoudige omgeving geplaatst.
Nooit ziet men een venster of doorkijkje naar een ander vertrek. Lichte houten
vloeren, wanden die kaal zijn of waaraan slechts een spiegel, schilderij of landkaart
hangt, terwijl een bed den achtergrond vormt. De verhouding der kleuren tot het
grijs is 's meesters hoofddoel in het meerendeel zijner werken. Er is er geen ooit
geweest, die hierin zóó verfijnd was. Allengs wordt Terborch's werk
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AFB. 131. GERARD TERBORCH 1653. DE ONWELKOME TIJDING. - MAURITSHUIS.
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AFB. 132. GERARD TERBORCH.
DE VADERLIJKE VERMANING. - RIJKSMUSEUM.

zonniger. Er zijn schilderijen, vermoedelijk tusschen '60 en '65 ontstaan, die een
witten achtergrond vertoonen en aan Vermeer herinneren (Het Concert, Berlijn), en
andere, gelijk de Briefschrijfster in de Wallace Collection te Londen, die een warmen
lichtglans vertoonen. Omstreeks 1670 worden dan de kleuren voller en contrastrijker
en is de uitdrukking der stoffen, met name van het satijn, meer geaccentueerd,
hoewel Terborch zich reeds sinds zijn Onwelkome Tijding op materie-uitbeelding
had toegelegd. Ook de beweeglijkheid neemt toe, tegelijk met het onderstrepen van
het verhaal. Zoo schildert hij De Nieuwsgierige, een tafreel van drie personen,
waarbij het dienstmeisje al haar best doet om te lezen wat mevrouw, achter wier
337)
stoel zij staat, bezig is te schrijven . Ook de even charmante als elegante in zonnig
schijnsel gezette Voorlezing van den Brief (Buckingham Palace, Londen) is een en
338)
al levendigheid in den verhaaltrant . Zonder ooit uit den toon van voornaamheid
te vallen, is Terborch desniettemin door het uitbeelden van kleine bewegingen,
hand- en vingergebaren, beteekenisvolle blikken en houdingen een verteller van
de beste soort (afb. 132).
Al gaat Terborch voor een deel met zijn tijd mee, toch heeft hij niet de mode van
het emailachtig fijnschilderen gevolgd noch die van het opsieren der genrestukken
naar de richting van het buitenlandsch elegante. Hij is door en door den landsstijl
getrouw gebleven. Een eigenaardigheid, die hij met de Leidsche fijnschilders gemeen
heeft, is dat hij sommige onderwerpen twee en meermalen op geheel dezelfde wijze
heeft geschilderd.
Terborch's werken zijn over de beste musea en particuliere verzamelingen der
wereld verspreid. Het Rijksmuseum en het Mauritshuis mogen bogen op enkele
zijner grootste meesterwerken (afbb. 131 en 132, Dl. I, afb. 31),
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waaronder ook de beeltenis

AFB. 133. GERARD TERBORCH.
HET GESPREK. - BERLIJN.

van den schilderzelf, die het Mauritshuis bezit, zeer bijzonder de aandacht verdient.
Zij toont ons Terborch in al zijn voornaamheid en deftigheid; een gerechtvaardigd
gevoel van eigenwaarde spreekt evenzeer uitzijn flinken kop als uit zijn rijzige gestalte
die, zonder een aristocratischehouding te willen nabootsen, niettemin een natuurlijke
fierheid verraadt.
In Terborch's onmiddellijke omgeving is zijn halfzuster G e s i n a T e r b o r c h
(1633-1690) een sympathieke verschijning. Meer dan middelmatig was haar talent
niet, maar toch raden wij een ieder aan, haar teekeningen, die van haar broers
M o s e s T e r b o r c h (1645-1667) en H a r m e n T e r b o r c h (1638-1677?), alsook
die van hun vader te gaan zien in het Prentenkabinet te Amsterdam, dat zoo vele
herinneringen aan de Terborchs bewaart. Het is een bijzonder soort van genot, zich
aldus in het familieleven van dit merkwaardige kunstenaarsgezin te verdiepen.
339)
Terborch's navolgers zijn niet zeer talrijk . Van de portretschilders komt P i e t e r
v a n A n r a e d t (Utrecht ± 1640-1678 Deventer), die van 1673 tot '75 in Amsterdam
en overigens te Deventer werkte, hem soms nabij. Wij noemden hem reeds boven
(blz. 166). Hij is zwakker dan zijn voorbeeld en ontvankelijk voor den toenmaligen
modernen zwier, gelijk o.a. enkele schilderijen in het Rijksmuseum bewijzen. Hij
schilderde in 1674 de regenten van het H. Geesthuis te Haarlem en in 1675 die van
net Huiszittenhuis te Amsterdam. Ook de Zwollenaar R o e l o f K o e t s (vóór
1650-1728), die behalve in Zwolle ook in Middelburg en Den Haag leefde en die
340)
een leerling van Terborch was, volgde dezen als conterfeyter na .
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AFB. 134. GERARD TERBORCH.
MANSPORTRET. - LONDEN.

Onder de genreschilders is C a s p a r N e t s c h e r (Heidelberg 1639-1684 Den
341)
Haag Terborch's meest vermaarde leerling. Terwijl Netscher als portretschilder
geheel andere wegen volgde, sloot hij zich als uitbeelder van het dagelijksch leven
aanvankelijkgeheel bij Terborchaan. In 1655 copieerde hij diens Vaderlijke Vermaning
(afb. 132), welke copie thans te Gotha berust. Zijn zelfstandige, genrestukjes, eenige
jaren later ontstaan, b.v. De Briefschrijver, van 1665 (Dresden), zijn bijzonder prettig
van toon en houden het midden tusschen zijn leermeester en Gabriël Metsu. Aan
laatstgenoemde herinnert sterk de om de lichtende kleur en eenvoudige compositie
bekende Kantwerkster in de Wallace Collection te Londen, een der meest
opmerkelijke genrestukjes van dien tijd. Weldra legde hij zich toe op het schilderen
van elegante gezelschappen, die er uitzien als getheatraliseerde Terborchs en
waarin de eenvoud van dezen is vervangen door feestelijken rijkdom (afb. 135).
Netscher ging nu uitblinken in het schilderen van stoffen, vooral van satijn, terwijl
hij in den vorm Fransch-zwierig werd en in de onderwerpen (gedeeltelijk ook
Bijbelsche en bucolische) meer en meer den kant van Van Mieris uitging. Hierdoor
werd hij, behalve een der meest gevierde portrettisten, tevens een der om het hardst
geprezen genreschilders van zijn tijd, wiens werk men daarom nog heden in die
musea aantreft, wier kern teruggaat tot de jaren waarin Netscher leefde. Vooral in
Duitschland is zijn werk zeer verspreid, terwijl het ook ten onzent niet zeldzaam is.
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Veel talrijker dan Caspar

AFB. 135. CASPAR NETSCHER 1665.
HET DUET. - MAURITSHUIS.

Netscher's genrestukken zijn z'n portretten, grootendeels ontstaan te's-Gravenhage,
waar hij na 1662 woonde. Hij toont zich daarin een typisch vertegenwoordiger der
verfranschte richting. Wegens zijn pittige schilderwijze kan hij weliswaar niet boven
Maes, maar toch naast den verfijnden Schalken en den gladden Van der Werff
worden gesteld. Netscher's figuren zijn met overleg gesteld, de toon is weloverwogen,
de tuinen en parken op den achtergrond zijn goed geschilderd. Dit althans geldt
voor zijn beste portretten, waarvan wij er een afbeelden (Dl. I, afb. 53). Andere
daarentegen verraden maar al te zeer de routine van den met bestellingen overladen,
in binnen- en buitenland beroemden modeschilder. Zij behooren reeds geheel tot
den nabloei zoo niet reeds tot het verval onzer groote kunst. Op den duur gaf
N e t s c h e r het genreschilderen geheel op, gelijk ook Maes dit deed, en schilderde
hij uitsluitend portretten. Zijn laatst gedateerde genrestukken zijn van 1668.
N e t s c h e r 's invloed op de portretschilderkunst van zijn tijd was zeer groot. Zijn
meest bekende leerlingen zijn zijn zoons T h e o d o o r Netscher (1660-1732) en
C o n s t a n t i j n N e t s c h e r (1668-1723), maar daarnaast kan men tientallen van
342)
schilders noemen, die hem tot voorbeeld namen, zeer tot hun materieel voordeel .
339)
Zonder verder over Terborch's leerlingen en navolgers uit te weiden willen wij
nog terloops de aandacht vestigen op een schilder, die evenals Terborch kleine
portretten en genrestukken schilderde maar die, in tegen-
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stelling tot dezen, voor een goed deel in den trant van Antonie van Dyck verviel,
zoodat men hem ‘den kleinen Van Dyck’ noemde. Wij bedoelen G e r a r d
P i e t e r s z . v a n Z i j l , ook genaamd Geraerts (Haarlem ± 1607-Amsterdam
343)
1665 . Hij was in 1639 te Londen bij Van Dyck in de leer en vertrok na diens dood
(1641) naar Amsterdam. Evenals Barent Graet kan men ook Van Zijl vergelijken
met den Vlaming Gonzales Coques. Zijn werk getuigt van talent, is gemakkelijk
geschilderd, soepel en aantrekkelijk in de kleur zoowel als in den toon, maar niet
bijster krachtig. Van Zijl's genrestukjes zijn vrij zeldzaam. Dat zij zeer in trek waren,
bewijzen de talrijke prenten, die de beste graveurs van zijn tijd, o.a.W. Vaillant, er
naar maakten. Vondel en anderen bezongen zijn werk.
Ons overzicht zou niet volledig zijn, wanneer wij niet nog even stilstonden bij enkele
R o t t e r d a m s c h e en H a a g s c h e genreschilders. In geen van deze beide steden
werd in den bloeitijd op dit gebied iets nieuws tot stand gebracht. Hetgeen Rotterdam
presteerde komt hetzij op rekening van den Delftschen tijd van Pieter de Hooch
(Ochtervelt, Lud. de Jongh), hetzij op die van den Leidenaar Metsu (Van Geel en
Van Musscher). Op het werk der overige Rotterdamsche genreschilders, P. de Bloot,
Corn. Saftleven en H.M. Sorgh, heeft de kunst van Brouwer en Teniers invloed
344)
geoefend althans wat de onderwerpen betreft van een groot deel van hun oeuvre .
P i e t e r d e B l o o t (Rotterdam 1601-1658 aldaar) schilderde landschappen in
den trant van Van Goyen en figuurrijke tafreelen, meestal binnenhuizen, (Museum
Boymans), die weliswaar invloed van Brouwer en Teniers verraden, maar zeer
gemoedelijk zijn en weinig krachtig van kleur. Iets jonger was zijn
344a)
stadgenootC o r n e l i s S a f t l e v e n (Gorcum 1607-1681 Rotterdam , die van
alles maakte maar die vooral als schilder van stillevenrijke binnenhuizen en schuren
en als voortreffelijk teekenaar bekend is. Ook bij hem valt eenige Brouwer-invloed
te constateeren, maar hij is al evenmin als De Bloot een krachtig karakterschilder.
Hij is echter een ferm technicus en zijn werk is meer dan eens aantrekkelijk van
toon. Zeer bekend is zijn schilderij Oldenbarnevelt en diens Rechters, waarin
laatstgenoemden als dieren zijn voorgesteld; een geschilderde historieprent dus
(Dl. I, blz. 44). Deze compositie komt in verscheiden exemplaren voor, o.a. in het
Rijksmuseum. Trouwens, Saftleven heeft meer satires geschilderd, o.a. een parodie
op onze dure rechtspraak (Museum Boymans). In de derde plaats vermelden wij
den genoeglijken genreschilder H e n d r i c k M a e r t e n s z . (R o k e s ) S o r g h
(Rotterdam 1611-1670 aldaar), wiens verzorgde werk beurtelings aan de Leidenaars
Brekelenkam en Slingelandt herinnert en in de compositie meer dan eens met
Teniers verwant is. Zijn beste schilderijen zijn markttafreelen,
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maar ook onder zijn interieurs, riviergezichten, portretten en stillevens bevinden zich
goede werken. Een zeer aantrekkelijke portretgroep in den trant van Terborch
bevindt zich in de collectie Beelaerts van Blokland te 's-Gravenhage. Diepraem (vgl.
Dl. I, blz. 370) was zijn leerling.
De eenige waarlijk uitblinkende Rotterdammer uit den bloeitijd, die genrestukken
van blijvende waarde maakte, was E m a n u e l d e W i t t e , dien wij onder de
kerkeschilders zullen bespreken. Zijn vischmarkten zijn ware meesterstukken van
lichtdonker-schildering, gelijk o.m. het doek in het Museum Boymans (afb. 216)
bewijst.
Wanneer wij nog de namen noemen van C r i j n H e n d r i c k s z . V o l m a r i j n
345)
(Rotterdam ± 1604-1645 aldaar en F r a n ç o i s V e r w i l t (Rotterdam ± 1620-1691
346)
aldaar , dien wij reeds als arcadiër vermeldden, maar die ook portretten,
genrestukken en stillevens maakte, dan is hiermede het beeld dergenen, die dit
soort van kunst in die stad beoefenden, vrijwel compleet.
Van de Haagsche meesters, die tafreelen uit het dagelijksch leven schilderden,
347)
vermelden wij S y b r a n d v a n B e e s t (Den Haag ± 1610-1674 Amsterdam en
F r a n c i s c u s C a r r é e (Antwerpen ± 1630-1669 Leeuwarden). Eerstgenoemde,
ook als portrettist en schutterschilder bekend, heeft zich den meesten naam
verworven door zijn vlot geschilderde Haagsche markttafreelen (een zeer groot in
het Bredius-Museum); laatstgenoemde, die later hofschilder van den Frieschen
Stadhouder Willem Frederik werd, maakte interieurs met feestvierenden in
burgerlijken trant.
Zoo kan men dan samenvattend zeggen, dat slechts in Haarlem (door Hals),
Amsterdam en Leiden (door Rembrandt en Dou), Delft (door Fabritius, Vermeer en
De Hooch), Dordrecht (door Maes) en Deventer (door Terborch) onze groote
genrekunst tot bloei is gekomen. De overige steden hebben noch aan hare opkomst,
noch aan haren bloei medegewerkt.

Eindnoten:
308) Zie W. Martin, Het Leven en de Werken van Gerrit Dou, beschouwd in Verband met het
Schildersleven van zijn Tijd, Leiden 1901. Dezelfde, Klassiker der Kunst, Band XXIV, 1913.
Voorts Hofstede de Groot, Beschr. u. Krit. Verzeichnis, en Thieme Becker.
309) Onze Kunst 1905.
310) Dr. K. Bauch, Die Kunst des jungen Rembrandt, Heidelberg 1933.
311) Bauch, blz. 25, afb. 12.
312) Van de andere leerlingen en navolgers van Dou noemen wij A b r a h a m d e P a p e (Leiden
± 1620-1666 aldaar; een aardig interieur met een vrouw, die een haan plukt, bezit het Mauritshuis);
P i e t e r v a n S l i n g e l a n d t (Leiden 1640-1691 aldaar, schilderijen o.a. in het Rijksmuseum
en het Museum Boymans; oeuvre-catalogus bij Hofstede de Groot, Beschr. u. Krit. Verz. V);
A r i e d e V o i s (Utrecht 1631/34-Leiden 1680); B. M a t o n (geb. te Leiden 1643-46,
vermoedelijk na 1682 gestorven in Zweden; zie Wurzbach en Oude Kunst V 224); M. N a i v e u
(Leiden 1647-Amsterdam ± 1721); K a r e l d e M o o r (Leiden 1656-Warmond 1738); A.v.
G a e s b e e c k (Leiden ± 1621-1650 aldaar, schilderijen o.a. te Leiden en in het Rijksmuseum);
de dilettanten D. v a n T o l en J. v a n S t a v e r e n (Leiden ± 1625-1668 aldaar. Zie K. Inv.
VI 2182 en VII 218); voorts K a r e l S l a b b a e r t (Zierikzee ± 1619-Middelburg 1654); voorts
I s a a c K o e d y c k (Leiden 1616/17-1668 Amsterdam?); zie Thieme Becker en O.H. XXVII,
1 en 5; J.v. S p r e e u w e n (o.a. een schilderij in Amsterdam). Als schilder van kluizenaars à
la Dou is voorts nog te noemen P. L e e r m a n s (1655-1706). De volgorde, waarin Dou's
leerlingen bij hem kwamen, vindt men bij Martin, Leven en Werken van G. Dou, 1901, blz.
131-132. Zie ook Hofstede de Groot, Beschr. u. Krit. Verz. I 30.
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314) Vgl. Hofstede de Groot, Beschr. u. Krit. Verzeichnis X, blz. VIII, en Valentiner in Pantheon 1932,
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315) Thieme Becker XXIV 439; Hofstede de Groot, Beschr. u. Krit. Verzeichnis I 255 vlgg.; Kronig in
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vlgg. Zie voorts Dl. I blz. 41, 108, 110, 310 en Dl. I, aant. 573. Over de tijdsorde, waarin Metsu's
werken zijn ontstaan, heerscht geen eenstemmigheid. Wij hebben, uitgaande van de gedateerde,
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316) Metsu's Lazarus, te Straatsburg, wordt beurtelings aan Steen en aan Metsu toegeschreven. Zie
Thieme Becker t.a.p.
317) Over de waarschijnlijkheid, dat David Bailly Metsu's leermeester was, zie Kronig in Bredius-Bundel
1915 blz. 135.
318) Het licht gehouden schilderij De Jager (Mauritshuis) en het belangrijk donkerder Kraambezoek
(afb. 111) zijn beide van 1661.
318a) Afgeb. bij Kronig t.a.p. blz. 224.
318b) Kronig t.a.p. blz. 222.
319) Zie Thieme Becker en O.H. 1938, 215.
319a) Als Maes afgebeeld in Valentiner's boek over dezen meester, Stuttgart 1924, blz. 13.
319b) Sommige werken van Hals' zoons lijken op die van Brekelenkam, het meeste dat van Antonie
Hals in het Frans Hals-Museum.
320) Afgebeeld bij het opstel van Bode en Bredius over dezen meester in Jahrbuch Berlin 1893, 41
vlgg. Zie voorts Thieme Becker, en O.H. 1934, 188.
321) Vgl. boven, blz. 5. O.i. is de oorsprong van Benjamin's kunst voor een goed deel te zoeken bij
Abraham Bloemaert. Zie b.v. diens beide schilderijen te Frankfurt a/M.
322) Hofstede de Groot bij Thieme Becker (1924). Valentiner, Rembrandt and S.v.H., Art in America
1930, 123. Een zelfportret O.H. XLIII 212.
323) T.a.p. blz. 464, kolom 2.
324) Groote Schouburgh II 158. Een dergelijk stuk in het Museum Bredius. Een groote kijkkast in de
National Gallery. Zie Gaz. des Beaux Arts 1925, 156.
325) Zie W. Valentiner, Nicolaes Maes, Stuttgart 1924, Hofstede de Groot, Beschr. u. Krit. Verzeichnis
VI (1915) en Thieme Becker in verbo (1929). De geboortedatum berust op een archiefvondst
van Dordrecht's archivaris. Vgl. voorts hetgeen in Dl. I over Maes als schilder van regentenstukken
is gezegd (blz. 173, 201 en 202).
326) Zie vooral Thieme Becker t.a.p.
327) Afbeeldingen bij Valentiner t.a.p.
328) Vgl. Valentiner blz. 47.
329) Vaak worden met Maes' werk verward de oude vrouwen, geschilderd door den reeds door ons
genoemden A b r a h a m v a n D y c k . Deze besjes zijn veel meer van Rembrandt afhankelijk
dan die van Maes, die dit motief steeds zeer individueel verwerkt. Vgl. aant. 131 sub B 2. Zie
bovendien Bredius in Burlington Magazine XXI, 164 en Hofstede de Groot aldaar XLVI, 82
(alwaar een A. van Dyck als Maes is afgebeeld). Het laatste woord over de toeschrijvingen van
afbeeldingen van oude vrouwen aan Maes, Abr. van Dyck en C.v.d. P l u y m is nog niet
gesproken. Over navolgers en andere met Maes verwante meesters zie Hofstede de Groot t.a.p.
VI 620 vlgg. Genrestukken in Maes' trant schilderde R e y n i e r C o v i j n .
330) Houbraken III 175, 343, 354, 384. Wurzbach, Niederl. Künstlerlexikon, in verbo. Hofstede de
Groot, Verzeichnis V. Thieme Becker XXIX 569.
331) Zie Bredius bij Thieme Becker; C. Hofstede de Groot, Beschr. u. Krit. Verzeichnis V; Bode, Die
Holl. u. Vläm. Malerschulen (1917), s. 98 vlgg.; Frans Hellens, Gérard Terborch, Brussel, van
Oest; Bode in Repertorium f. Kunstwissenschaft 1925, 109. Een zelfportret van Terborch bezit
het Mauritshuis. Het vroege ‘zelfportret’, besproken O.H. 1936, 137, is o.i. noch van Terborch,
noch diens portret.
332) Zie E.W. Moes in Oud Holland IV 145 vlgg., alwaar op blz. 146 de verdere literatuur wordt
vermeld.
333) Hofstede de Groot No. 269. Dat het niet in 1640, doch in 1641 is ontstaan, blijkt uit Moes, O.H.
IV 152.
334) Hofstede de Groot t.a.p., blz. 5. Ook de Gentenaar Anselmus van Hulle, door Frederik Hendrik
gezonden, was te Munster aanwezig. Hij schilderde er de portretten van nagenoeg alle
onderhandelaars. Zie Wurzbach en Thieme Becker.
335) Zijn portret komt voor op de schilderij te Londen (Dl. I, afb. 25); hij staat rechts achter de tafel,
met het eedsformulier in de linkerhand en met de rechter rustend op den Bijbel. Een
miniatuurportret van Peñeranda door Terborch, vroeger bij Warneck te Parijs, bezit de Heer
D.G. van Beuningen te Rotterdam (Hofstede de Groot No. 256).
336) Terwijl Bredius (bij Thieme Becker) invloed van Velazquez aanneemt en Bode (t.a.p. blz. 104)
ook dien van Titiaan, betoogt Hofstede de Groot (t.a.p. blz. 6) juist het tegenovergestelde.
337) Hofstede de Groot No. 169.
338) Hofstede de Groot No. 171.
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339) Zie over de leerlingen en navolgers Hofstede de Groot V 150.
340) Niet te verwarren met dien stillevenschilder Roelof Koets, die in den trant van Pieter Claesz.
werkte. Zie voor beide meesters Thieme Becker.
341) Hofstede de Groot, Beschr. u. Krit. Verzeichnis V; Thieme Becker.
342) Zie de voornaamste leerlingen bij Hofstede de Groot t.a.p. V 322.
339) Zie over de leerlingen en navolgers Hofstede de Groot V 150.
343) J.H.J. Mellaert in Burlington Magazine XLI 147. Deze somt 47 schilderijen van hem op.
344) Vgl. Dl. I blz. 371 en vgl. ook Bollongier, Dl. I, aant. 515.
344a) Zie Stechow bij Thieme Becker.
345) Zie Wurzbach en vooral Künstler-Inventare V 1634.
346) Zie Dl. I blz. 151. Literatuur: Wurzbach en Künstler-Inventare V 1617 (met afb. van een
genrestukje), VII 254.
347) Zie Dl. I, aantt. 114 en 278, voorts Thieme Becker en O.H. XLI, 242.
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Zesde hoofdstuk (XV) - Jan Steen en zijn kunst.

AFB. 136. JAN STEEN 1668. DRIEKONINGENFEEST. - CASSEL.

Reeds herhaaldelijk is in de vorige bladzijden in verband met andere schilders
348)
de naam van J a n S t e e n (Leiden 1626-1679 aldaar genoemd. Al staat zijn
werk niet buiten verband met de kunstontwikkeling dier dagen, toch is het dermate
persoonlijk en zóózeer de uiting van een voornamen geest en van een bijzonderen
kant van onzen volksaard, dat er een afzonderlijk hoofdstuk aan dient te worden
gewijd.
Jan Steen, de luimige prediker van levensvreugd in een tijd van voorspoed, is
zonder twijfel onze meest populaire schilder. Telkens laat hij ons even lachen of
meesmuilen bij het ontdekken van de kleine grappige trekken in zijn schilderijen,
waarin hij gemakkelijk begrijpelijke voorvallen op eenvoudige wijze verhaalt.
Ontbreekt de lach er zelden, ook het schalksche, guitige, ondeugende is er schering
en inslag. Zijn kwinkslagen en humor vertegenwoordigen, evenals zijn
openhartigheid, een voor onze toenmalige

*

Hoofdstuk XV van het complete werk ‘De Hollandsche Schilderkunst in de 17e Eeuw’.
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burger-maatschappij karakteristieken trek. Steen's kijk op de wereld is gezond en
zijn werk ademt een weldadige frischheid. Dit is een der kostelijkste en meest
persoonlijke eigenschappen van deze gulle kunst. Naast den ziener Rembrandt en
Frans Hals den enthousiast is Steen de geestige opmerker, de Breero onder onze
schilders. Hij kent het leven van zijn kringen en de menschen die hij afbeeldt door
en door. Hij noemt de dingen bij hun naam, maakt toespelingen die op het kantje
af zijn en spot soms met hetgeen ons heilig is. Ook hierin en in zooveel meer is hij
een kind van zijn tijd. Hij spreekt de taal van Hooft's Warenar, van Coster's
Boereklucht en Huygens' Trijntje Cornelis. Geen enkele onder onze schilders heeft
dezen kant van het leven zóó uitbundig uitgebeeld en zóó van harte gekoesterd.
Instinctmatig vermijdt hij het tragische. Bij de levendigheid zijner genrestukken
vergeleken, zijn die der meeste andere schilders stillevens. In het tintelende en
overtuigende van zijn situaties is hij onovertroffen.
Deze eigenschappen zouden Jan Steen weliswaar tot een zeer belangrijk schilder
hebben gemaakt maar zouden nog niet wettigen hem na Rembrandt onzen grootsten
meester te noemen - gelijk Jacob Maris en Bredius het deden - of hem zelfs met
349)
Rafaèl te vergelijken zooals Sir Josuah Reynolds en Heinrich Heine . Dat men
hem op een zóó hoog plan meende te mogen stellen, dankt hij aan nog andere
eigenschappen dan zijn menschenkennis en zin voor humor.
In de eerste plaats dan toont deze blijmoedige burger een zeer bijzondere
gevoeligheid voor kleuren-schoonheid. Het rijke koloriet onzer vijftiendeeeuwers
schijnt in zijn werk te herleven. Sonoor rood tegen hard staalgrauw, gelijk Van Eyck
het ons toont, heeft wederom de liefde van Jan Steen; het verlangen naar
nevenschikking van verschillende rooden en gelen, grauwen en blauwen, ons van
Ouwater en Bouts bekend, zien wij bij hem wederkeeren. Geen zijner tijdgenooten
is een zóó gretig en zóó afwisselend kolorist. Op dit punt is Steen de meerdere van
Terborch, Metsu, De Hooch en zelfs van Vermeer.
Met de realisten onder zijn bentgenooten heeft Steen gemeen de liefde voor de
schoonheid der voorwerpen. De kruik van aardewerk op den vloer van 's meesters
groote doek in het Mauritshuis (Dl. I, afb. 45) is er het bijkans klassieke voorbeeld
van. Allerwegen in zijn schilderijen komt men voorwerpen tegen, die uitermate
belangrijk van schildering zijn: een hakmes, een eier- of mosselschaal, een eindje
touw, een vuurtest, een braadpan, een aangesneden ham of kaas. Er zijn schilderijen,
waarin hem de uitbeelding van het onderwerp minder goed is gelukt maar waarin
hij zich heeft vermeid of getroost met het voortreffelijk doorschilderen van een teenen
mandje of het penseelend liefkoozen van een emmer of waterkraan.
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AFB. 137. JAN STEEN.
ZONDAGS BUITEN. - LONDEN.

Behalve de laatstgenoemde eigenschap, waarin de Hollandsche rasschilder tot
uiting komt, heeft Jan Steen nog één gave meegekregen zonder welke zijn groote
zin voor humor weinig kans zou hebben gehad zich zóó meesterlijk uit te drukken:
het kunnen vasthouden en zuiver typeeren eener situatie. Hij concipieert een
compositie met ongeloofelijk gemak en overtreft hierin alle Hollandsche realisten.
Hij karakteriseert de verhoudingen van personen onderling als geen ander,
Rembrandt alleen uitgezonderd. Zelfs A. Brouwer, met wien hij voorts deze
eigenschap gemeen heeft, is op dit punt niet zóó eindeloos afwisselend als hij. Hun
beider groote 16e eeuwsche voorganger, de Boeren-Brueghel, die in opmerkingsgave
al evenmin Steen's mindere was, miste de vlotheid van dezen duivelskunstenaar,
die zijn composities in grooten getale als het ware uit de mouw schudt en eveneens
hierin Brouwer verre overtreft. Later, toen de rake illustratieve karikatuur zich
ontwikkelde en het uitbeelden van gepointeerde situaties tot een belangrijken
afzonderlijken tak van kunst werd, zijn er medestanders van Jan Steen gekomen
(Daumier!), maar die bestrijken met veel minder goed gevolg het picturaal terrein
waar Steen hen ten eenenmale de baas is.
Een voldragen kunstwerk van Jan Steen is een wonderwerk van uitbeelding der
mimiek. De meester beheerscht de weergave van alle gebaren. Hij kan u een
verliefden jongeling zóó schilderen dat ge hem belachelijk vindt, maar ook dusdanig
treffend dat hij u ontroert. Er is een schilderij (afgebeeld
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AFB. 138. JAN STEEN 1660. DE HOENDERHOF. - MAURITSHUIS.
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bij Bredius, plaat 76), waar een jongen en een meisje samen zijn in een groot vertrek,
met anderen. Zij zeggen geen woord. Hij kijkt haar in stille bewondering aan en zij
slaat met de vingers een paar toetsen aan op het clavecimbel. Er is in heel deze
compositie niets hoegenaamd wat naar romantiek zweemt. Er is evenmin iets
theatraals in en het is allerminst idyllisch. Het is een vergeestelijkt stukje
werkelijkheid, eenvoudig verteld, maar door iemand die de grootste verteller was
van alle tijden. Neem Steen's doktersbezoeken en kijk wat de blikken van
verstandhouding, die daar worden gewisseld, u zeggen. Zie zijn pianolessen en
feestende groepen, zijn scholen, zijn herbergtuinen en vooral ook de werken die hij
maakte naar aanleiding van een spreuk of spreekwoord. Hij is de schilder bij
uitnemendheid van de gelaatsuitdrukkingen en er is niemand ooit geweest, die zóó
den lach heeft gedemonstreerd in al zijn fazen, in een zóó eindeloos gevarieerde
reeks van aangezichten van het meest uiteenloopend karakter. Hierin overtreft Jan
Steen zelfs Frans Hals. Op dezelfde wijze geeft hij de nieuwsgierigheid weer, het
geduldig of ingespannen wachten, de verlegenheid, een vraag, het verdiept zijn in
lectuur, spel of arbeid, of beeldt hij angst uit, woede, uitgelatenheid en een menigte
andere gemoedstoestanden. In zijn meesterwerken - en dat is het grootste deel van
zijn oeuvre - zijn zulke uitbeeldingen steeds zeer compleet.
Van iemand, die zóó pakkend de vroolijke sfeer van het Driekoningenfeest wist
vast te leggen (afb. 136) en zóó meesterlijk wist te karakteriseeren als in De
Teekenles (afb. 139) met de half-angstig oplettende leerlingen, of als in dat magistrale
doek De Woede van Ahasverus (afb. 144) - van zóó iemand zou men honderdtallen
schetsen verwachten: gelaatstrekken, handbewegingen, houdingen, groepen en
wat niet al. Want zie maar eens, stuk voor stuk, zijn schilderijen, die alles bevatten
wat de Hollandsche burger aan gebaar bezit, van het ostentatieve tot het nauwelijks
merkbaar veelbeteekenend knipoogje en vingerbeweginkje. Toch is het nog aan
niemand gelukt, één teekening met zekerheid aan Jan Steen toe te schrijven. Het
weinige geteekende, dat wij van hem meenen te bezitten, is op dit punt van geen
349a)
belang (Dl. I, blz. 7 . Er is geenerlei traditie van het bestaan van teekeningen van
zijn hand. Vooralsnog moet men dus aannemen dat hij, zooals Brouwer dit deed,
krabbelnotities heeft gemaakt. Deze zijn wellicht bij zijn verhuizingen teloor gegaan,
te eerder omdat hij niet, gelijk Rembrandt, leerlingen had die het van belang achtten,
werk van den Meester te bewaren. Beroemd was hij immers niet. Behalve dan
misschien op krabbels, berust naar onze overtuiging alle gebaar en gelaatsuitdrukking
in Jan Steen's oeuvre uitsluitend op het in de herinnering vasthouden zijner
ongeloofelijk juiste waarnemingen. Opgewekt en lustig genietend van zijn goddelijke
gaven, zette hij
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zich tot schilderen, van den ochtend tot den avond. Hij heeft, zien wij juist, nooit
gewerkt om de wille van het succes. Daar was hij de man niet naar, al was hij
natuurlijk niet afkeerig van inkomsten omdat het hem financieel verre van goed ging.
Hoe hij op bestelling werkte, getuigt zijn Kippehof (afb. 138), het portret van de
schattige tienjarige Jacoba Maria van Wassenaer, te midden van haar pluimvee
een lammetje lavend. Steen is hier door het gegeven geheel verteederd geraakt.
Zonder romantisch te worden geeft hij er zich geheel aan over, zoodat er niets
bestelds in te bespeuren valt. In de gevallen waarin Jan Steen om den broode
schildert, dus wanneer het hem om het verkoopen te doen is, herkent men dit direct
aan een zekere slordigheid. Hij copieert dan zichzelf op een vaak allesbehalve
aanlokkelijke manier.
Van het uiterlijk leven van Jan Steen is, ondanks Bredius' uitgebreide onderzoekingen
in de archieven, niet bijster veel aan den dag gekomen. Dat hij geen losbol was
maar een harde werker en een aan zijn kunst toegewijde, al was hij allesbehalve
een kniesoor, behoeft tegenwoordig geen betoog meer. De verhalen van Houbraken,
die hem ons schetst als een verloopen genie, alleen maar werkend als de nood aan
den man kwam, zijn reeds in 1856 voldoende weerlegd door T. van Westrheene.
Steen sproot uit een geziene katholieke bierbrouwersfamilie in Leiden, waar hij
in 1626 geboren werd. Hij werd er als student ingeschreven in 1646, doch
vermoedelijk slechts teneinde vrijdom van wijn- en bier-accijns te verkrijgen. Als zijn
leermeester wordt Nicolaes Knupfer (Dl. I, blz. 132) vermeld, naar wien zijn ouders
hem vermoedelijk zonden om hem de opleiding van een historieschilder te geven.
Enkele trekken heeft Steen aan Knupfer's kunst ontleend, maar een blijvenden
invloed op zijn vorming had deze Utrechtsche meester niet. Eerder zullen hem in
Utrecht de figuurrijke dorpsgezichten in bruinen grondtoon van Droochsloot hebben
geïnteresseerd. In 1648 behoort Steen tot de oprichters van het Leidsche Lucasgild.
In 1649 woont hij in Den Haag. Daar trouwt hij den derden October 1649 met Van
Goyen's dochter Margaretha. Zij schonk hem vijf kinderen en deelde met hem lief
350)
en leed . Met haar kroost was zij haar leven lang zijn liefste model. In 1653 woonde
Steen weer in Leiden. Zijn vader, misschien vreezende dat het met het schilderen
van den zoon wel op niets zou uitloopen, kocht voor hem in 1654 een brouwerij in
Delft, die echter weldra verliep (1657). Steen is reeds in 1656 in Warmond gaan
wonen in een nog heden bewaard huis, waar hij tot 1660 bleef en waar hij den
wonderen Kippehof schiep (afb. 138). Daarna volgde een verblijf van ruim tien jaren
in Haarlem, waar Grietje hem in 1669 ontviel. In 1671 keerde hij naar Leiden terug
en nam er zijn intrek in het ouderlijk huis, dat hem in dat jaar, na den dood van zijn
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AFB. 139. JAN STEEN.
DE TEEKENLES. - PARTICULIER BEZIT.

vader, was toebedeeld. In 1673 hertrouwde hij er met de boekverkoopersweduwe
Maria van Egmont, die hem in 1674 een zoon Theodorus schonk. Hij hield er een
herberg sinds 1672. In de eerste dagen van Februari 1679 overleed hij, 53 jaar oud,
en werd in de Pieterskerk begraven, waar sinds 1926 een eenvoudige
herinneringssteen is geplaatst in de nabijheid van zijn eerst toen ontdekte laatste
rustplaats.
Wij kennen het uiterlijk van Jan Steen terdege. Niet alleen door het Zelfportret
‘op z'n Zondags’, dat zich in het Rijksmuseum bevindt (Dl. I, afb.12) en waaruit zijn
voorname geest spreekt naast zijn schalkschen lach, maar bovendien uit tal van
tafreelen, waar hij zich zelf als medespeler in 's levens schouwtooneel heeft
afgebeeld (afbb. 136 en 142). Een kostelijke kerel moet hij zijn geweest: vol
temperament en energie, vroolijkheid zoekend en brengend overal daar waar hij
zich vertoonde.
Het huwelijk met de door hem tallooze malen afgebeelde Grietje van Goyen,
begonnen op den gedenkwaardigen 75sten verjaardag van Leiden's ontzet, heeft
in noesten arbeid, met jolijt duchtig doorkruid en met vijf flinke kinderen gezegend,
twintig jaren geduurd. Het lijkt een echt burgermanshuwelijk, zonder veel uiterlijke
beschaving, maar gegrondvest op hetgeen beiden door hun werk, geestkracht en
opgewektheid vermochten en geschraagd door een vast, eenvoudig geloof. ‘Drie
dingen wensch ik en niet meer: vóór al te minnen Godt den Heer; Geen overvloet
van Ryckdoms Schat, Maar wens om 't geen de wijste bad: Een eerlijk leven op dit
dal -
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AFB. 140 JAN STEEN 1663. HET MORGENTOILET. - BUCKINGHAM PALACE, LONDEN.

W. Martin, De Hollandsche schilderkunst in de zeventiende eeuw: Rembrandt en zijn tijd

254
In deze drie bestaet het al.’ Zóó, naar dit opschrift op zijn Gebed vóór het Eten, moet
men het zich voorstellen. Maar soms knipoogt tijdens het gebed de heer des huizes
steelsgewijs tegen de meid en doet de oudste zoon van een jaar of twaalf ook maar
half mee met bidden omdat hij nog te speelsch is. Opschrift en werkelijkheid! Zij
typeeren Steen's milieu: een flink burgerhuishouden, degelijk maar het niet àl te
nauw nemend met voorschriften, afkeerig evenwel van die slordigheid en
losbandigheid die de meester telkens hekelt.
Hetgeen ons treft in dit leven, is het rustelooze. Het is niet onmogelijk, dat de
verhuizingen verband hielden met het ontloopen van schuldeischers, maar evengoed
kunnen zij, althans die naar Haarlem, hun oorzaak vinden in het zoeken naar een
beter afzetgebied. Want Steen's werk werd slecht betaald.
351)
Van dezen harden werker kent men ruim 700 schilderijen . Er zijn er bij, die van
vluchtigheid getuigen. Maar het meerendeel is bijzonder degelijk doorschilderd en
van groote schoonheid. Hij stond dan ook bij zijn kunstbroeders hoog aangeschreven
en was in 1672-'73 Hooftman, in 1674 Deken van het Lucasgild. Voor het groote
publiek golden echter zulke onderwerpen nu eenmaal niet als hooge kunst. Eerst
in het begin der 18e eeuw vindt men zijn werk in de kabinetten der verzamelaars.
Steen's beste klanten waren vermoedelijk, behalve enkele kunstzinnigen, slechts
de kleine burgers, die in zijn werk eigen milieu en grappigheden terugvonden.
Jan Steen was zeer veelzijdig. Behalve genrestukken, die de meerderheid vormen
van zijn oeuvre, kennen wij van hem ook Bijbelsche, historische en mythologische
tafreelen, landschappen en portretten.
Aan het begin van Steen's loopbaan staan, naar men aanneemt, tal van werken
met kleine figuren en veel landschap, die in den stijl met de Ostades verwant zijn.
In het kasteel Skokloster in Zweden is een winterlandschap, reeds in 1651
352)
aangekocht, dat algeheel in de manier van Isaac Ostade is geschilderd . De
houdingen der gestalten met hun eigenaardigen slependen voetstand zijn zonder
twijfel aan Adriaen van Ostade ontleend. Schilderijen met zulke figuren vindt men
o.m. in het Mauritshuis (in bruikleen van Dr. Bredius), in het Haagsch
Gemeente-museum (Kijkje op de Riviervischmarkt in den Haag) en in het museum
te Frankfort (Gezicht op de Vischbrug te Leiden). Tegelijkertijd ziet men inwerking
van Van Goyen's kunst. Het schijnt wel, of Steen een tijd lang heeft geweifeld
tusschen landschap en figuur. Van Goyen schilderde zelfs eenige malen een lucht
352a)
boven een figuurlandschap van zijn schoonzoon . Knupfer's invloed is niet sterk,
al schilderde Jan Steen b.v. een Huwelijk van Tobias, welk onderwerp ook van
353)
Knupfer bekend is . Ook andere Bijbelsche tafreelen
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maakte Steen reeds in deze jaren (in 1651 reeds een Geschiedenis van Hagar).
Technisch zien wij ook invloed van den vroegrijp en Metsu en misschien, volgens
Bredius, tevens van den stillevenschilder P. Steenwijck. In welke tijdsorde het oeuvre
van den kunstenaar moet worden gerangschikt, is vooralsnog niet duidelijk. Het
heeft er allen schijn van, dat Jan Steen allengs zijn gave ontdekte om zijn geestigen
kijk op de wereld op het doek te uiten. Men zou dus bij de rangschikking de
toenemende scherpte zijner typen- en karakterteekening als maatstaf moeten
aannemen.
Het gebied, waarop Steen's kracht lag, was vrijwel onontgonnen. Na den
Boeren-Brueghel († 1569) hadden slechts Brouwer en Jan Miense Molenaer het
betreden, maar Brouwer's vormen en gestalten lagen Steen niet en bij Brouwer en
Molenaer vindt men geen overvloed van humor en scherts, geen geestig vertellen
van volksgebruiken, geen illustreeren van spreuken, gezegden of spreekwoorden
354)
en evenmin een emblematischen inhoud . Op dit punt kon, naast den
Boeren-Brueghel, wiens prenten Steen inspireerden, slechts Adriaen van de Venne
zijn voorbeeld zijn en men kan dezen dan ook, behalve op het punt van
karakteruitbeelding, Steen's onmiddellijken voorlooper noemen (Dl. I, blz. 251-256).
Van de Venne werkte in Den Haag, waar ook het werk van den Vlaming Jacob
Jordaens, die er den Triomftocht van Frederik Hendrik had voltooid (Dl. I, blz. 138),
bekend moet zijn geweest. Jordaens' Driekoningenfeesten en diens uitbeeldingen
van het verhaal van den Sater en den Boer hebben stellig Jan Steen op de gedachte
gebracht, zooiets óók eens te schilderen.
Toch wachte men zich ervoor, uit de onmiskenbare invloeden van deze meesters
andere dan uiterlijke afhankelijkheid af te leiden. Want al zijn sommige onderwerpen
ontleend, de compositie en interpretatie zijn algeheel verschillend (vgl. Dl. I, afbb.
45 en 46). Vergelijk maar eens wat Steen met de kunst van Ostade of Droochsloot
doet, die eveneens indruk op hem maakte. Ostade's genoeglijke en Droochsloot's
onbeteekenende gestalten worden bij Steen tot levendige, pittige verschijningen.
Hetgeen hij maakt is sinds omstreeks 1650 zeer persoonlijk. Hij is zichzelf gebleven,
ook later, toen hij de schoonheid der Leidsche school en die van Vermeer onderging.
Steen was min of meer een nakomer. Toen Rembrandt De Nachtwacht voltooide
was Steen 16 jaar. Hij is een der laatsten van onzen grooten tijd. De meeste
problemen vond hij opgelost en met blijkbaar genoegen toonde hij zijn kornuiten
hoe gemakkelijk het hem viel in hun manier te werken en desondanks Jan Steen
te blijven. Gelijk Rembrandt, komende na de groote Italianen, zich mat met hun
kunst en daardoor des te meer zichzelf werd, evenzoo kwam Jan Steen tot rijpheid
door zich aan zijn Hollandsche makkers te spiegelen.
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Het bekende schilderij De Bruiloft (vroeger verzameling Six, H. de Gr. no. 455), dat
het jaartal 1653 draagt, is een der eerste omvangrijke en doorwerkte composities
waarin de meester zijn veelzijdige gaven ontplooit. Een tafreel, tintelend van leven,
vol geestigheden en kwinkslagen, vol zonlicht, met prachtig en bijna spelenderwijs
geschilderd uitermate moeilijk bijwerk van bloemen en planten, zooals niemand het
kon. Allengs komt hij nu tot het schilderen van grooter gestalten en bedenkt hij die
schier onuitputtelijke veelheid van onderwerpen, waarin hij al zijn makkers overtreft.
Kwakzalvers, alchimisten en chirurgijns; dokters bij ingebeelde zieken, vaak met
355)
het veelzeggend bijschrift: ‘hier baet geen medecyn, het is der minne pyn’ ;
zigeuners, bedelaars, boeren en werklieden; herbergtafreelen met kaartspelers,
kegelaars en kolvers, hanengevechten en dronkemans-vechtpartijen;
oestermaaltijden, verliefde jongelingen en oude gekken, en wat niet al. Dan reeksen
van huiselijke tafreelen: naaien en spinnen, vrouwen bij haar toilet of bezig met koek
bakken of kandeel maken; het slachten van een varken, het bidden vóór tafel, dames
en meisjes aan het spinet of les nemend bij een ouden verliefden muziekmeester;
scholen met tallooze kinderen en eindelijk reeksen van familiegebeurtenissen zooals
de geboorte van een tweeling, huwelijken en begrafenissen; feesten zooals
Prinsjesdag, Sint Nicolaas, Driekoningen, De Mei-Koningin; bekende kermissen,
b.v. de Rijkswijksche, en markten, b.v. de Valkenburgsche paardenmarkt.
Overbekend zijn Steen's ‘Bedurven Huishoudens’, waarin hij deels spottend, deels
schertsend de gevolgen van slordigheid, overdaad en luiheid hekelt en als het ware
met den vinger dreigend waarschuwt tegen de kwade gevolgen. Opschriften gelijk:
‘In Weelden siet toe’, ‘Soo gewonnen soo verteert’, verduidelijken de bedoeling. Het
verrukkelijk schilderij der verzameling Van Beuningen (afb. 142) is een der
schitterendste voorbeelden hiervan. Een dikgegeten meneer (Jan Steen zelf!) verteert
het gewonnene in zijn rijk gemeubelde zaal. De knecht bij de schouw slaat hem met
veekeggenden blik gade. Op de schouw ziet men de Fortuin op een gevleugeld ei
(zinnebeeld van vergankelijkheid en broosheid beide) dat rust op een dobbelsteen.
Boven de schouw zijn schepen in nood geschilderd en terzijde daarvan een engeltje
355a)
met een schepter en een met een kruk .
Van de tallooze feesten, waarin Jan Steen het gezegde ‘Soo d'ouden songen soo
piepen de jongen’ verbeeldt, zijn het meest bekend het jolig tafreel van 1668 in het
Rijksmuseum en het hoogstwaarschijnlijk in Haarlem geschilderde doek, dat uit de
verzameling Steengracht in het Mauritshuis is gekomen en dat terecht algemeen
als Steen's chef d'oeuvre geldt (Dl. I, afb. 45). Dit grandioze doek heeft een
verbazingwekkende allure, die slechts door de nabijheid van Hals' kunst valt te
verklaren. Steen kon zich weliswaar niet
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zóó laten gaan als deze,

AFB. 141. JAN STEEN.
HET BEZOEK VAN DEN DOKTER. - AMSTERDAM.

want dan boette hij aan kracht in, gelijk zijn andere groote doeken bewijzen, waar
de figuren ietwat slap in de lendenen zijn geworden en de peinture veelal dun is en
week. In dit geval echter bleef hij binnen de grenzen van zijn talent. Hij maakte zoo
grootsch en luchtig als hij kon een van rijkdom overvloeiende compositie, massaal
en desniettemin zeer los gehouden. De figuren zijn gezellig dicht opeen rondom
een tafel geschaard, die rijk van fruit is voorzien. Blij en lachend, bijna uitgelaten is
de stemming. De zorgeloos achteroverleunende Grietje laat door een zwierigen
schenker, hoog boven het gezelschap uit, haar glas vullen. De oude Havick Steen,
met de kraamheerenmuts op, zit achter haar. Steen zelf, rechts, laat zijn zoon
Thaddaeus een trek aan zijn pijp doen. In het midden een moeder met haar kind
en rechts vooraan een allergenoegelijkste vroolijke oude vrouw, die van een blad
papier de woorden zingt: ‘Soo voorgesongen, soo nagepepen, dat is al lang gebleken.
Ik sing U voor, dus volght ons naer, van jongs af aan tot hondert jaer.’ Vooraan
Steen's gevlekte hond, die zoo vaak op zijn schilderijen voorkomt en links de kruik,
die alle Hollandsche kunstenaars kennen en om wier uitbeelding allen Jan Steen
benijden.
De schilderwijze van het doek is even voortreffelijk als onbeschrijfelijk. Zij is zeer
persoonlijk en herinnert aan die van geen enkelen anderen meester, evenmin als
het licht en de kleur dit doen. Naar uitdrukking der materie is niet gestreefd. De toets
is breed in het algemeen, doch dit belet den kunste-
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naar niet, enkele details bijzonder precies uit te beelden, b.v. de juweelen die de
jonge vrouwen dragen, onderdeden van den armstoel, het tafelkleed enz. Het geheel
is in een ietwat geligen toon gehouden. Slechts een weinig rood is de sterke kleur
en zelfs deze is gedempt. Wij bewonderen een reeks van partijen in gedekt wit, een
breede scala van paarsgrijs naar bruin en een zeer geraffineerd dof oranje in het
hart der schilderij.
De oude Nederlandsche spreuk ‘Wat baet kaars en Bril als den Uyl niet sien en
wil’ dient Jan Steen herhaaldelijk als motief om de gevolgen van liederlijkheid en
dronkenschap te hekelen. Meesterlijk doet hij dit o.a. in het bekende schilderij in
het Rijksmuseum, waar bij het ochtendgloren een dronken vrouw met een pijp in
de hand op een bank ligt. Een dronkaard zit bij haar, terwijl de kat verwonderd dit
schouwspel gadeslaat.
Telkens weer maakt de kunstenaar in zijn schilderijen toespelingen op de nietigheid
en vergankelijkheid van ons aardsch bestaan. Hij gebruikt dus een emblematisch
motief, dat zoowel in onze letteren als in onze stillevenkunst toen reeds sinds lang
gangbaar was. Nu eens beeldt hij een bellenblazer af boven een feestend gezelschap
(schilderij in het Louvre), dan weer legt hij op den drempel der deur een liedboek
met een luit en daaronder een schedel en een verdorde rank, als symbolen van lief
en leed (afb. 140). Een ander maal laat hij den Dood een vrek verrassen, die bezig
is goud te wegen, of laat hij hem binnenkomen bij een in zijn werk verdiepten
geleerde (verzameling Nostiz, Praag).
Deze en dergelijke voorstellingen passen schijnbaar beter in het kader van Steen's
kunst dan zijn Bijbelsche voorstellingen. Toch spruiten ook deze, waarvan er
tusschen de zestig en zeventig bekend zijn en die hij gedurende geheel zijn loopbaan
schilderde, geheel voort uit zijn onuitputtelijken drang tot vertellen. Hij voelde blijkbaar
de behoefte om van die toen overbekende verhalen diegene uit te beelden, die hem
gelegenheid gaven tot het accentueeren van kleine, vaak komische bijkomstigheden
en vooral ook die gebeurtenissen uit den Bijbel, welke op de omstanders indruk
maakten. Aldus schildert hij een Prediking van Johannes den Dooper, waarbij jong
en oud, arm en rijk is komen luisteren en dan is het er hem om te doen, de reactie
van den redenaar op zijn publiek weer te geven zonder pathos, maar eenvoudig en
reëel. De uitdrijving der wisselaars uit den Tempel geeft hem aanleiding tot
uitbeelding van tal van komische en spotwekkende tafreeltjes, het verhaal van
Ahasverus' Woede (afb. 144) wordt tot een kostelijke dramatiseering van een door
een uitval van drift in het honderd loopend gastmaal in kleinen kring. Welk een
pracht-gegeven voor iemand die, gelijk Steen, ons zulk een moment eens in alle
details voor den geest wil roepen! Die bibberende be-
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AFB. 142. JAN STEEN 1661. SOO GEWONNEN, SOO VERTEERT. - PARTICULIER BEZIT.
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dienden, die prachtig betoogende Esther, die schuwe angst van Haman! Steen
reconstrueert zooiets met een minimum aan historische gegevens: een tulband en
355b)
een kromzwaard uit het Oosten, draperieën en zuilen uit den Italiaanschen barok .
Ook negers en kameelen komen op zijn doeken voor en soms palmen, maar er is
ook een van dorst versmachtende Hagar in een woestijn met Hollandsche
wilgeboomen! Naïveteit en humor, gemengd met Hollandsch burgerlijke elementen
355c)
en met herinneringen aan tooneelstukken , maar beheerscht door een groot talent,
vormen de elementen van deze en dergelijke grootsche werken. Ook als
Bijbelvertolker blijft Jan Steen bovenal genreschilder en ook hier blijkt hij de grenzen
van zijn gaven te kennen, want hij heeft zich nooit gewaagd aan het uitbeelden van
welk tafreel ook uit de Passie. Het eenige ons bekende schilderij, waarin hij in vollen
ernst heeft getracht het magische uit te beelden, toont ons den meester tusschen
twee werelden: die van Rembrandt en die van hemzelf. Het bewijst, dat zijn kracht
niet lag in het ernstig uitbeelden van het wonderbaarlijke. Wij bedoelen de
Emmausgangers, die het Rijksmuseum bezit. Hier is de zuiver religieuze bedoeling
duidelijk, maar men behoeft slechts de Christusverschijning weg te laten om een
genrestuk over te houden met een slapenden en een dommelenden gast, een
schenker en een dienstmeisje. Hoe fraai dit doek moge zijn als schilderij, het wonder
wordt ons niet gesuggereerd en men behoeft slechts aan Rembrandt's meesterwerk
in het Louvre (afb. 28) te denken om te beseffen, hoe veel grootscher en geweldiger
de gebeurtenis in Emmaus kon worden uitgebeeld, ook al werd daarbij de realistische
grondslag allerminst prijsgegeven.
De mythologische voorstellingen van Jan Steen zijn een soort van verkleede
Hollandsche werkelijkheid. Het is alsof Leidenaars of Haarlemmers er tooneel spelen
en dus gaat het er zeer theatraal toe. Desniettemin vertoonen ook deze werken,
alsmede de tafreelen uit de Romeinsche geschiedenis die Steen heeft gemaakt,
b.v. de grandioos geschilderde Triomf van David (Kopenhagen), menig zeer bijzonder
detail, vooral prachtige stillevenarrangementen en vaak een voortreffelijk koloriet.
Een zijner Cleopatravoorstellingen, vroeger in de collectie A.W.M. Mensing te
Amsterdam (Bredius, plaat 14), kan tot de beste schilderijen van den meester op
dit gebied worden gerekend.
Een bijzondere rol spelen in Steen's kunst de kinderen en jonge meisjes. Hij is een
meester in het uitbeelden van hun onschuld, hun guitigheid (afb. 143a), hun spontaan
reageeren op de gebeurtenissen. Nergens weet hij zijn natuurlijke teederheid beter
tot uitdrukking te brengen dan waar hij kinderen schildert. Hoe oprecht moet hij van
dat kleine goed gehouden hebben! Het
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AFB. 143. JAN STEEN. HET HUWELIJK VAN TOBIAS. - BRUNSWIJK.

stralend burgerkindje op den St. Nicolaasavond (Dl. I, afb. 3) en het stille baronesje
van Wassenaer in haar Kippehof (afb. 138) zijn er de meest bekende voorbeelden
van. Er zijn er tallooze andere: het biddend meisje op Het Avondeten, in de National
Gallery, de guitige krullebol op De Gevangenneming van Simson (Museum te
Keulen), de kinderen op Steen's bruiloftsen doopfeesten en vooral ook die welke
samen spelen met een poes of die langs de deuren gaan met een hunner als
Mei-koningin toegetakeld. De reine onschuld van een meisje van een jaar of zestien
heeft wel nooit iemand zóó treffend en natuurlijk, zóó on-idyllisch en zonder eenigen
zweem van romantiek weergegeven als Steen in zijn Rustenden Reiziger (afb. 145),
waar een rauwe klant, die wijn heeft besteld, onder de bekoring geraakt van het
meisje dat hem bedient en haar verliefd aankijkt zonder dat zij zich daarvan bewust
is.
Het is tot heden nog aan niemand gelukt, de ontwikkeling van Steen's
kunstenaarschap anders dan in groote trekken op aannemelijke wijze te
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reconstrueeren. Dit is te opmerkelijker omdat wij tal van gedateerde werken hebben
uit verschillende jaren. Dat het desniettegenstaande alsnog onmogelijk is verder te
komen dan een globale hypothese, vindt zijn oorzaak in de omstandigheid dat Steen
een technisch virtuoos was, die niet alleen steeds trachtte in eigen scheppingen
datgene te verwerken wat hij om zich heen zag gebeuren op schildergebied, maar
die evenzeer telkens op twee of drie manieren kon schilderen al naar hij dit verkoos.
Wij zien dit meer gebeuren in die dagen, evengoed als tegenwoordig. Een goed
voorbeeld is Maes' prachtig portret van Jacob de Witt (afb. 128), dat van hetzelfde
jaar is als diens minder pittig geschilderde Juno (afb. 126). Technisch loopen deze
werken zóóver uiteen, dat men ze nauwelijks van dezelfde hand zou wanen. Iets
dergelijks is het geval met Jan Steen. Alleen is er dit verschil, dat al zijn werk zóó
persoonlijk is dat men er ook dàn telkens onmiddellijk Steen in herkent als het in de
manier van Vermeer, Van Mieris, De Hooch of Adriaen van de Velde is geschilderd.
Met dat al is deze technische vaardigheid, die Steen min of meer sportief, althans
met ongewonen hartstocht botviert, voor den speurder naar den groei van 's meesters
kunst een geweldige moeilijkheid. Wij zijn dan ook tot heden niet veel verder
gekomen dan het onderscheiden van een vroegen tijd, waarin hij echter reeds een
groot schilder is, een bloeitijd, waarin onsterfelijke werken ontstaan, en een geringe
verslapping aan het eind, waarin desniettemin nog het meesterschap blijft.
Een tweede moeilijkheid is de opvallend Haarlemsche inslag in Steen's kunst,
die ons onmiddellijk Hals' omgeving voor den geest roept met haar zang, muziek,
luim en luidruchtigheid. Hoewel wij hieromtrent tot heden nog niets weten, zou men
in strijd met de overlevering er toe moeten komen, aan te nemen dat hij - hetzij vóór,
hetzij na zijn leertijd bij Knupfer - met dat Haarlemsch milieu in nauw contact is
356)
geweest . Rangschikt men Steen's werk naar groepen die stylistisch en technisch
overeenkomen en houdt men daarbij tevens rekening met de dateeringen, met de
kleederdracht en met de leeftijden van Steen's vrouw en kinderen, die hij telkens
weer als model gebruikt, dan krijgt men den indruk, dat hij zich sinds ongeveer 1650
voor alle door ons genoemde onderwerpen gelijkelijk heeft geïnteresseerd. Slechts
zijn portretten zijn verre in de minderheid. Hij stond dan ook niet als portretschilder
te boek. Voor het overige schildert hij de gevallen gelijk zij hem in den zin komen.
Ondanks de moeilijkheid willen wij een poging tot rangschikking naar tijdsorde wagen
en dan meenen wij in het algemeen te kunnen zeggen, dat de bruine ondertoon en
de min of meer kleurige, aan dien toon ondergeschikt gemaakte gestalten zijn werk
tot ongeveer 1660 kenmerken en dat daarna, dus in zijn Haarlemschen tijd, een
rijper, meer
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verzadigde volheid optreedt, terwijl het koloriet in grooter vlakken wordt
geconcipieerd, de schildering vrijer en vloeiender, de allure iets zwieriger wordt,
enkele malen zelfs met een bewuste poging om Hollandsch barok te zijn. Omstreeks
1670 meenen wij meer dan eens een poging te herkennen om mee te gaan met de
ronde vormen, die de verfransching onzer kunst meebracht. Allengs wordt dan de
kleur der kleeding lichter: roze, lichtgrijs en lichtblauw treden op instede van het
donkergrijsblauw, bruinig paars en donkerrood der vorige periode.
Als typen dezer ontwikkeling noemen wij, na de reeds gegeven voorbeelden uit
's meesters eersten tijd, die afsluit met de Bruiloft der vroegere collectie Six, nog
enkele schilderijen ter verduidelijking. Allereerst: Bakker Oostwaard en zijn Vrouw
(Rijksmuseum), volgens de overlevering geschilderd in 1658. Hier bouwt Steen zijn
valeurs nog op den bruinen toon. Hetzelfde is nog, hoewel reeds in iets mindere
mate, het geval bij den 1660 gedateerden Kippehof (afb. 138), maar reeds in
hetzelfde jaar gaat hij zich in Het Gebed vóór het Eten (coll. Morrison, Londen, H.
de Gr. 375) hiervan losmaken en is de toon, waarvan hij uitgaat, grijs. Hetzelfde
jaar 1660 brengt ook het eerste doek met de volkomen bevrijding uit het bruin en
voor het eerst, voorzoover wij kunnen nagaan, de groote breedheid in de opvatting.
Het in dat jaar geschilderde beroemde meesterwerk ‘Soo gewonnen soo verteert’
(H.d. Gr. 856) en de overbekende variant van 1661 (verzameling D.G.v. Beuningen,
afb. 142) zijn voluit geschilderd in een warmen aan Pieter de Hooch herinnerenden
toon, rijp in de lichtplastiek, soepel in de bewegingen, verzadigd in de kleur. Dit
overgaan naar een andere opvatting geeft o.i. de verklaring voor het merkwaardige
feit, dat Steen deze compositie tweemaal heeft geschilderd, met enkele afwijkingen.
Hij is nu in eens universeeler: zelfs den witten achtergrond schroomt hij niet meer,
gelijk blijkt uit schilderijen als Het Morgentoilet (afb. 140), Het Bedorven Huishouden
(Weenen), beide van 1663, en andere. En al blijft hij soms nog in een bruin gamma
werken (Vroolijk Gezelschap, Rijksmuseum) en al gebruikt hij nog in 1664 een in
die dagen ouderwetsche Brouwer-compositie, toch is in het algemeen voor deze
periode van zijn kunstenaarschap kenmerkend het warme en sappige, vaak het
lichtende en steeds meer het losse en vrije.
De onmiskenbare inwerking van Van Mieris' techniek en de vermoedelijke invloed
van Vermeer en De Hooch, met wie hij technisch concurreert, vallen eveneens in
357)
den Haarlemschen tijd blijkens de gedateerde schilderijen .
Van 1671, het jaar dus waarin zijn terugkeer naar Leiden valt, kennen wij zes
gedateerde doeken. Zij vertoonen niet meer zooveel onderlinge verschillen als b.v.
Steen's werken van 1668. In alle ontmoet men meer blonde tinten dan in het
algemeen bij het vroeger werk het geval is. De enkele ge-
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AFB. 144. JAN STEEN. DE WOEDE VAN AHASVERUS. - PARTICULIER BEZIT.

dateerde doeken van 1672 en '74 herinneren weer meer aan Steen's Haarlemsch
palet, terwijl daarentegen de ons bekende schilderijen met de data 1676 en '77 zeer
duidelijk blijk geven van een kentering naar het lichte en luchtige in kleur en toets
en naar het ronde en bolle in den vorm. In dien allerlaatsten tijd moet o.i. Steen's
eenig bekend arcadisch schilderij worden geplaatst, Daphne, door Apollo achtervolgd,
dat in 1926 op de Jan Steententoonstelling te Leiden was ingezonden (cat. 71). Het
is een duidelijke poging om den Franschen stijl nabij te komen. Dit doek schijnt ons
358)
een van 's meesters allerlaatste werken .
Hoewel Jan Steen naar het schijnt gedurende de laatste jaren van zijn leven met
zijn gezondheid heeft gesukkeld, bespeuren wij in zijn werk slechts een geringe
verslapping. Het blijkt ongelijk, d.w.z. dat hij schilderijen van zeer uiteenloopende
kwaliteit maakt. Maar dit was aldoor zoo geweest. Het later werk is minder krachtig
in de kleur, lichter en bonter tevens, maar dit heeft zijn stylistische oorzaken en
beteekent geen symptoom van achteruitgang.
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De kunst van Jan Steen kan men hier te lande zeer goed leeren kennen zoowel in
openbare als particuliere verzamelingen. Het Rijksmuseum te Amsterdam bevat
o.m. zijn St. Nicolaasavond (Dl. I, afb. 3), Zelfportret (Dl. I, afb. 12), Vroolijk
Gezelschap, Prinsjesdag, De Dronken Vrouw, Het Doktersbezoek (afb. 141), Bakker
Oostwaard en zijn Vrouw, om slechts de voornaamste te noemen der aldaar
aanwezige schilderijen. Het Mauritshuis is met recht trotsch op het bezit van Soo
d'Ouden songen, soo pypen de Jongen (Dl. I, afb. 45), De Kippehof (afb. 138) en
het Oestereetstertje, geschenk van Sir Henri Deterding (afb. 143a). Bovendien mag
het o.m. nog twee dokterstafreelen en een Kwakzalver zijn eigendom noemen, terwijl
Dr. Bredius drie Jan Steens aan dit museum in bruikleen gaf. Het Bredius-Museum
te 's-Gravenhage bevat De Sater en de Boer, het Museum Boymans te Rotterdam
o.m. een Kwakzalver en een Sint Nicolaasavond. In Haarlem vindt men een Landelijk
Feest, in Leiden een episode uit de geschiedenis van Rachel en Laban en een
stoeipartij van een jongen en een meisje. Bovendien bezitten verscheiden
particulieren hier te lande zeer bijzondere werken van den meester (vgl. afb. 142).
Van zijn werk in het buitenland noemen wij zijn meesterwerken te Cassel en
Brunswijk (afbb. 136 en 143), Berlijn, Dresden, Frankfort en München, voorts die in
de National Gallery (afb. 137) en het Buckingham Palace te Londen (afb. 140), bij
den Hertog van Devonshire, den Hertog van Westminster aldaar, bij Lord Lansdowne
en tal van andere particulieren (vgl. afb. 145). In Frankrijk bevatten o.m. het Louvre,
het Museum te Montpellier en enkele particuliere verzamelingen opmerkelijke stalen
van Steen's kunst; in Weenen en zelfs in Venetië vindt men zijn werk, alsook in
Leningrad en de Skandinavische landen (afb. 139). Het heeft lang geduurd alvorens
Amerika de groote beteekenis van Jan Steen is gaan inzien, maar toch bevinden
zich aldaar thans enkele zeer bijzondere werken (afb. 144). Gelukkig heeft zijn
vaderland een groot deel van het allerbeste van den genialen meester weten te
behouden of te heroveren.
Toen Jan Steen stierf, liet hij twee schilderende zoons na: Thaddaeus en Cornelis.
359)
Geen van beiden beteekende iets bijzonders . Het is niet uitgesloten, dat een deel
der tallooze zeventiend' eeuwsche copieën naar werken van Jan Steen door hen,
of althans door Thaddaeus, zijn vervaardigd, maar zekerheid hieromtrent bestaat
niet.
Jan Steen heeft slechts één navolger gehad, d.w.z. slechts één kunstenaar die
zijn best heeft gedaan op eigen wijze in 's meesters geest te werken, gelijk b.v.
Dusart in dien van Adriaen van Ostade. Deze navolger was R i c h a r d
360)
B r a k e n b u r g h (Haarlem 1650-1702 aldaar die, behalve in zijn ge-

W. Martin, De Hollandsche schilderkunst in de zeventiende eeuw: Rembrandt en zijn tijd

267

AFB. 145. JAN STEEN. DE RUSTENDE REIZIGER. - PARTICULIER BEZIT.

W. Martin, De Hollandsche schilderkunst in de zeventiende eeuw: Rembrandt en zijn tijd

268
boortestad, langen tijd in Leeuwarden werkte. Zijn schilderijen, die zeer in trek waren
en waarmee hij veel geld verdiende, zijn onrustig en druk en komen meestal noch
in kleur of compositie noch in karakteruitdrukking Jan Steen nabij, hoewel
Brakenburgh diens onderwerpen, typen en gelaatsuitdrukkingen nabootst. Nochtans
heeft hij enkele schilderijen gemaakt, die tot de goede voortbrengselen behooren
van den nabloei onzer groote kunst.
Er zijn nog verscheidene andere meesters, wier werken blijk geven van contact
met Jan Steen. Van H a r m e n H a l s (Dl. I, blz. 382) vindt men soms genrestukjes,
die in toets en toon gelijken op het kleine werk uit Steen's Haarlemschen tijd. In den
regel vindt men ze in den handel en bij de verzamelaars onder den naam van hun
schitterend voorbeeld. Ook in de schilderijen van R o e s t r a t e n (Dl. I, blz. 383-384)
en E g b e r t v a n H e e m s k e r c k ziet men inwerking van Steen's kunst.
Onder de schilderijen van sommige meesters treft men onderwerpen aan, die
met die van Jan Steen verwant zijn zonder dat van eenigerlei invloed blijkt en zelfs
zonder dat deze waarschijnlijk is. Wij denken aan het Gezelschapsspel van
C o r n e l i s d e M a n in het Mauritshuis, aan de kermissen van den Van
361)
Goyen-achtigen landschapschilder W i l l e m K o o l (1608-1666 Haarlem en aan
de danspartijen en andere feesten van G e r r i t L u n d e n s (Amsterdam 1622-kort
362)
na 1683 aldaar . Van de schilders, die Steen's techniek en compositie op den voet
volgen en wier werk derhalve makkelijk met het zijne wordt verward, is de
voornaamste de Haarlemsche portret- en genreschilder H(e n d r i k ?) V a l c k (1693
in het Haarlemsche gild).
Alles bijeengenomen blijkt de inwerking van Jan Steen's kunst op die van zijn tijd
niet bijster groot. Van invloed op een volgend geslacht kan men in het geheel niet
spreken. Inderdaad, na hem is er geen schilder ooit weer gekomen, op wien
toepasselijk is hetgeen Heine een eeuw geleden over hem schreef: ‘Sein Auge
lachte ins Licht hinein und das Licht spiegelte sich in seinem lachenden Auge’.

Eindnoten:
348) Keuze uit de tallooze geschriften over Jan Steen: F. van Westrheene Wz., Jan Steen, La Haye
1856; Wurzbach, Niederl. Künstlerlexikon; C. Hofstede de Groot, Beschr. u. krit. Verzeichnis I,
1907; Thieme Becker in verbo Jan Steen; A. Bredius, Jan Steen, met 100 photogravures,
Amsterdam, Scheltema & Holkema, z.j. (1927); hierin een genealogische tabel en tal van
archivalia; F. Schmidt Degener en Dr. H.E. van Gelder, Jan Steen, Amsterdam, Uitg. Mij. Elsevier
1926; W. Martin in Onze Kunst 1909; dezelfde, Jan Steen, Amsterdam H.J. Paris 1924; dezelfde,
Jan Steen, over zijn Leven en zijn Kunst, Leiden, Sijthoff 1926; dezelfde in De Gids Juli 1926;
dezelfde in Zeitschr. f. Bildende Kunst 1928, 325. Daartegen: Stechow, ibidem, 1929, 173.
Voorts: Bode, Die Holl. u. Vläm. Malerschulen, 1917; Hofstede de Groot, J. Steen and his master
N. Knupfer, in Art in America XVI 249. Vgl. ook o.m. Bulletin Oudheidk. Bond 1926, 148; O.H.
XXXVIII 200; A. Fink in Zeitschr. f.B. Kunst LX, 230 (over de Bruiloft te Brunswijk); Jkvr. C.H.
De Jonge, Jan Steen, Amsterdam z.j. (1939) Palet-serie; Facsimiles van signaturen van Jan
Steen vindt men afgebeeld in Monatshefte f. Kunstwissenschaft 1910, 189.
349) Jacob Maris plagt te zeggen: ‘Rembrandt zet ik apart, maar dàn staat bovenaan Jan Steen!’
Bredius zegt in zijn boven aangehaald prachtwerk van 1927: ‘na Rembrandt is Jan Steen toch
wel de meest geniale schilder onzer zeventiende eeuw’. Evenzoo oordeelden Waagen en Bürger
(zie Bode, Holl. Malerschulen 113). De bedoelde uiting van Josuah Reynolds, afgedrukt op den
titel van West-rheene's monografie over Steen, luidt: ‘Jan Steen has a strong manly style of
painting, which might become even the design of Rafaelle, and he has shown the greatest skill
in composition and management of light and shadow, as well as great truth in the expression
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and character of his figures.’ Heine zegt o.m.: ‘Der grosse Jan Steen, den ich für ebenso gross
halte wie Raffael.’
Zie ook O.H. 1937, 254.
De kinderen zijn: Thaddaeus, geb. 1651, Eva, geb. 1653, Cornelis, geb. ± 1656, Catharina en
Johannes.
Er is ook een schatting van 900 schilderijen. Zie Dl. I, aant. 19.
Afgebeeld bij Stechow t.a.p.
Zie Martin in Burlington Magazine Nov. 1935, Jan Steen as a landscape, painter.
Vgl. Hofstede in Art in America t.a.p. en Martin in Jan Steen, over zijn Leven en zijn Kunst,
Leiden 1926.
Zie over Steen ten opzichte van Brouwer Dl. I blz. 370 en Dl. I aant. 513.
Over de doktersbezoeken vgl. O.H. XXXVIII, 200.
De schouw is ontleend aan een gravure naar L. Barbet. Zie Lunsingh Scheurleer in O.H. 1935,
261.
Het bekende doek te Brunswijk (afb. 143), algemeen bekend als Het Huwelijkscontract, blijkt
eveneens een Bijbelsche voorstelling, nl. Het Huwelijk van Tobias. Zie Dr. K.E. Simon in Nieuwe
Rotterdamsche Courant, 9 Juli 1940, Avondblad B.
Zie Dr. van Gils in O.H. 1935, 130 en O.H. 1942, 57.
Bode t.a.p., blz. 123 oppert die lang niet te verwerpen onderstelling, dat Steen, voordat hij naar
Knupfer ging, teekenlessen bij Jacob de Wet te Haarlem heeft gevolgd.
Hofstede de Groot t.a.p. blz. 246.
Vgl. W. Martin, Jan Steen, over zijn Leven en zijn Kunst, Leiden, Sijthoff 1926, blz. 15.
Over landschappen door Thaddaeus zie O.H. XLVII, 158. Een schilderij van Cornelis Steen bezit
het Stedelijk Museum te Leiden. Of de kunstenaar Steen, die een prent naar Luycx graveerde,
een zoon van Jan was, is onbekend. Vgl. Jahrb. Weenen XXVI 198.
Thieme Becker in verbo. Voor de Jan Steen-navolgers zie Hofstede de Groot Dl. V, blz. XV.
Zie Thieme Becker in verbo.
Zie Thieme Becker, Künstler-Inventare III 966 en O.H. XXX 197.
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Zevende hoofdstuk (XVI) - Meesters van het landschap en schilders
van vee en paarden.

AFB. 146. JAN VAN GOYEN 1644. WINTER VÓÓR DORDRECHT. - ROTTERDAM.

Het landschapschilderen hier te lande ontplooide zich sinds 1630 op een steeds
363)
breeder plan . Ontelbare kunstenaars beoefenden het. Het was een métier op
zichzelf, waarvan de opleiding geheel anders was dan b.v. die van den conterfeyter.
Verreweg de meeste onzer landschapschilders hebben nauwelijks andere
onderwerpen gemaakt. Zij waren voor het meerendeel tevens knap in het stoffeeren
met figuren, omdat de kleine gestalten bij het, landschap behoorden. Eerst later, in
de tweede helft der eeuw, werd de stoffeering soms door een ander kunstenaar
aangebracht. Doorgaans beheerschte een landschapschilder slechts enkele soorten
van onderwerpen, zooals b.v. maneschijn en sneeuw (Van der Neer), zee en sneeuw
364)
(v.d. Cappelle), bosch, duin en zee (Ruisdael) .
De soorten van ons 17e eeuwsch landschap vallen wegens hun verscheidenheid
slechts zeer globaal aan te duiden. Ook in techniek en opvatting is de afwisseling
ongemeen groot. Wil men in hoofdtrekken den toestand tusschen 1630 en 1670
schetsen, dan constateert men allereerst het bestaan

*

Hoofdstuk XVI van het complete werk ‘De Hollandsche Schilderkunst in de 17e Eeuw’.
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van het realistisch Hollandsche, het realistisch buitenlandsche en het gecomponeerde
ideaal-landschap. Dit laatste bespraken wij reeds in het derde hoofdstuk (Dl. I, blz.
107 en 149).
De twee eerstgenoemde soorten vertoonen elk op zichzelf verscheiden variaties
in hun verhouding tot het figurale. Er zijn er, waarin het figuur nauwelijks een rol
speelt of waarin het vrijwel ontbreekt, terwijl van andere, met name van de
dier-landschappen, de stoffeering een essentieel element vormt.
Ook is er groot verschil in de keuze van en de verhouding tot het onderwerp.
Polders, vaarten en rivieren, bosch en duin wisselen elkander af. Zij worden
uitgebeeld in winter en zomer, 's ochtends en 's middags, bij avond en in den nacht,
bij bedekte lucht of zon- en maneschijn. Er heerscht voorts een schier eindelooze
verscheidenheid van opvatting: men schildert om het licht of om de kleur of om
beide; het werk is tonig, kleurrijk of bont, intiem of weidsch, verhalend en opsommend
of een indruk samenvattend, de werkelijkheid portretteerend of die slechts tot
uitgangspunt nemend. Eindelijk is er een verdeeling naar groepen mogelijk volgens
de techniek: die van Van Goyen en Salomon Ruysdael, die van Rembrandt, Lievens
en Ph. Koninck, die van Cornelis Vroom en Jac. Ruisdael, die van Aelbert Cuyp en
Both, enzoovoorts. Het werk van den een is vlot, een ander weer is kruimig; de een
durft en vat samen, de ander peutert en analyseert.
In vorm en stijl volgt het landschap in het algemeen de evolutie der overige takken
van schilderkunst. Wij toonden dit reeds aan in ons eerste deel door vergelijking
van landschappen van Esaias van de Velde, Jan van Goyen en Jan Wijnants (Dl.
I, afbb. 56, 57 en 58). Op dezelfde wijze kan men de drie stadia in de ontwikkeling
van het winterlandschap nagaan door achtereenvolgens te vergelijken het werk van
Avercamp, Aert van der Neer en Adriaen van de Velde. Voor het dierstuk neme
men als voorbeelden Moyaert, Potter en Berchem, voor de paardenschildering
Esaias van de Velde, Wouwermans en Huchtenburg.
De landschapschilder van 1630 en volgende jaren plukt allereerst de vruchten van
den arbeid van het vorig geslacht. Bestudeering der natuur blijft eisch en regel. De
natuurlijkheid is het doel, de schilderachtigheid het middel. In de plaats van de
exotische elementen in de vormgeving, vóór '30 niet zonder moeite afgeleerd, treedt
een eigen stijl, die omstreeks 1650 tot volle rijpheid komt. Deze is zuiver Hollandsch
en tevens zóó gaaf en krachtig dat hij vreemden inwerkingen het hoofd biedt en niet
barok wordt. Eerst tegen 1670 wordt hij toegankelijk voor buitenlandsche vormen.
Het schilderen om licht en toon is vooreerst vrijwel vanzelfsprekend, even-
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als de noodzakelijkheid van het figurale. Al te groote detailleering der landschappen
is omstreeks 1630 geen eisch meer, evenmin als opgewekte kleur. Daarom is er
voor onstuimige en virtuoze toonschilders ruimschoots plaats en kan het breed
geschilderd landschap zich vrij ontplooien. De werken van Jan van Goyen en
Salomon Ruysdael uit dien tijd zijn de meest sprekende voorbeelden van dit
verschijnsel. Voor sprekende kleur is vóór ongeveer 1650 de tijd niet rijp.
Het lichteffect, dat reeds in 1630 een rol van beteekenis speelt in de
toonschildering, wordt daarna bovenal door twee meesters in nieuwe banen geleid:
omstreeks 1640 doet Rembrandt met zijn warm bruin tegen goud en lichtend grijs
een nieuwe landschap-opvatting ontstaan (afb. 22) en een kleine tien jaar later is
Aelbert Cuyp degene die hier het eerst weiden, riviergezichten en heuvels tegen
het zonlicht in schildert (afbb. 186 vlgg.).
De blanke kleur, die Vermeer omstreeks 1657 verkondigt in zijn monumentaal
Gezicht op Delft (afb. 93), vindt geen navolging en het blijft vooreerst bij deze
grootsche koloristische schepping, die niet vóór de 19e eeuw weerklank zou vinden.
Wel komt hier omstreeks 1650 het verzadigd toonrijk landschap in zwang, dat in
het eerst gedempte kleur vertoont, doch allengs rijker en sappiger wordt.
Vermoedelijk zijn de werken van Paulus Potter en Philips Wouwermans de
uitgangspunten van deze ontwikkeling, die haar hoogtepunten bereikt in de kunst
van Adriaen van de Velde, Jac. Ruisdael en M. Hobbema. Deze faze ruimt plaats
in aan uit natuurliefde geboren gevoeligheid en nauwkeurigheid. Zij is grootsch,
maar in haar beekjes, watervallen en literaire elementen vertoont zij reeds de kiemen
van den nabloei, gelijk vooral blijkt uit het late werk van Ruisdael.
Het is opmerkelijk, hoe vaak wij bij de realisten het streven ontmoeten om door
het toevoegen van buitenlandsche gegevens, meest heuvels en bergen, beekjes
en watervallen, aquaducten en antieke bouwvallen, de Hollandsche werkelijkheid
te verfraaien. Dit doen ook tal van dierschilders, zelfs Aelbert Cuyp en vooral
Wouwermans. Deze trek naar het romantische en idyllische neemt na 1650 sterk
toe en is het gevolg van de kentering in de aesthetische opvattingen van kunstenaars
en publiek, die wederom een idealiseering der natuur gaan begeeren. Deze
verandering werkt tevens de ontwikkeling der pastorale (Berchem, Karel du Jardin)
en der italianiseerende landschappen (Both, Hackaert) sterk in de hand.
Tegen 1670 treedt verslapping in. De realisten raken uitgekeken, het geloof in
het realisme om zijn zelfs wil verliest terrein. De behoefte aan sierlijkheid doet het
elegante landschap ontstaan, berustend op een natuuruitbeelding die friseert en
fatsoeneert en die de deur opent voor Fransche invloeden (Wijnants, Dl. I, afb. 58).
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Het naturalistisch Hollandsch landschap krijgt hierdoor een gevoeligen knak en gaat
zich terugtrekken. Waarheid en stemmigheid verdwijnen. Het elegante,
geïdealiseerde landschap (Dl. I, blz. 107 en 149), onwezenlijk van beginsel, glad in
zijn techniek, klein in zijn geneugten, neemt de vrijgekomen plaatsen in en zoo is
er tegen het einde der eeuw slechts een gering aantal realistische landschapschilders
overgebleven. Het elegante landschap vormt den overgang naar de
behangselschildering, die al evenmin in de eerste plaats realistisch is omdat zij,
zelfs al beeldt zij iets af dat bestaat, niettemin bovenal een sierlijk en decoratief
effect beoogt. De kleur wordt dan licht, de compositie gelijkmatig en steeds minder
individueel omdat het ambachtelijke der techniek meer en meer het kunstenaarschap
gaat overheerschen.
Een merkwaardig verschijnsel is, dat een deel der landschapskunst zich van de
bovengeschetste koloristische ontwikkeling afzijdig houdt. Immers de navolgers van
Van Goyen blijven nagenoeg kleurloos evenals dit in de zeeschilderkunst het geval
is met de school van Simon de Vlieger en in de stillevenkunst met Heda en de zijnen,
die - op weinige uitzonderingen na - tot ver in de 17e eeuw wars van sterke kleur
zijn gebleven.
De natuurbeschouwing onzer landschapschilders uit den bloeitijd wijkt in menig
opzicht af van die van andere tijden. Hetgeen zij de moeite van het schilderen waard
achten is in zekeren zin beperkter dan hetgeen b.v. de tweede helft der negentiende
eeuw en onze tijd belangrijk vinden. Terwijl het vergezicht hen boeit om de rivieren,
steden, dorpen, molens en schepen onder groote luchten (Van Goyen, Ph. Koninck,
J. Ruisdael), is de wijde bruin-paarse heide hun vreemd en ondergaan zij de bekoring
van het berkenboschje en van het blonde zand tegen de blauwe lucht niet dusdanig,
dat dit hun een hoofdmotief aan de hand doet. Een stille waterkant met haar
spiegelingen, een ondergaande zon achter een stil sneeuwlandschap, een groepje
wilgen, een zandweg met een boerenkar of een kudde schapen, gelijk Anton Mauve
die schilderde, dit alles is voor den 17e-eeuwschen schilder geen ‘sujet’. Het mag
een onderdeel vormen van een schilderij, maar volgens de toenmalige opvattingen
is het als onderwerp op zichzelf onvoldoende. Vandaar dat men de ondergaande
zon in den winter zal vinden bij een dorp met schaatsenrijders en kolvers van Van
der Neer en dat de zandweggetjes, waterkanten en wilgen ons boeien als belangrijke
onderdeelen op de doeken van Ruisdael en Hobbema of als gedetailleerde studies
in het werk hunner jeugd. Vandaar, dat de vroege morgenstond een welkom motief
is wanneer deze b.v. met het melken van koeien verband houdt (Potter), terwijl de
herfsttinten slechts optreden indien deze te pas komen in de schaal der modulaties
van groenen en bruinen van een boschgezicht (Ruisdael). De
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AFB. 147. JAN VAN GOYEN 1633. BOERDERIJ. - DRESDEN.

teekeningen en etsen onzer groote landschap- en dierschilders bewijzen, dat tal
van details, die heden tot een schilderij zouden uitgroeien, hen evenzeer inspireerden
als den modernen kunstenaar. Maar slechts door die details in dienst te stellen van
een gecompliceerder conceptie waren ze de moeite van het schilderen waard.
De weg van de oorspronkelijke emotie tot het complete schilderij is dus in de 17e
eeuw langer en ingewikkelder dan in de negentiende of twintigste. Ingewikkeld zijn
vooral de eischen van onderwerp en compositie. Deze hebben een zóó groote
macht, dat zij de werkelijkheid telkens opnieuw geweld aandoen en haar trachten
te overheerschen. Er moet een voorgrond zijn die ter introductie dient en vaak ook
een zijdelingsche afsluiting. Er zijn zeer bepaalde regels om de dingen te doen
wijken door middel van de grootte der objecten en der figuren (stoffeering) alsook
met behulp van lijn, kleur en toon.
Wat het onderwerp betreft moet bovenal de bedoeling duidelijk zijn. Is deze een
stemming, een effect, dan wordt niet veel anders vereischt dan de weergave hiervan.
Is het landschap daarentegen verhalend, dan behoort het verhaal ook compleet te
zijn. Een onderdeel van een watermolen is geen
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sujet, wèl de watermolen met haar structuur, functie en omgeving. Een ophaalbrug
op zichzelf beteekent niets: zij heeft slechts waarde als deel eener complete
landschapscompositie. Een korenveld of korenschooven zonder meer vormen geen
schilderij. In het algemeen kent onze 17e-eeuwsche landschapskunst niet hetgeen
wij zouden willen noemen uitknipsels uit de natuur. Zelfs schijnbaar willekeurige
‘mooten’, gelijk sommige vergezichten van Hercules Seghers, Van Goyen, Ph.
Koninck en Vermeer (afb. 93), blijken bij nadere beschouwing terdege op een
weloverwogen compositie te berusten. Ook het van zeer nabij geziene landschap
is in onzen bloeitijd een groote zeldzaamheid. Eerst bij de geschilderde behangsels
(Pynacker en latere meesters) komt het in zwang, aangezien dit soort van werk
sterke repoussoirs eischt. Het in het klein geschilderd landschap evenwel behoeft
andere middelen om den beschouwer te lokken. Het moet van hem wegwijken om
hem in het klein den indruk te geven van de ruimte buiten. Bijna steeds is op de
schilderij de voorgrond op eenigen afstand van den beschouwer gedacht en nooit
stapt hij zóó maar in, de schilderij. Vaak is een eenigszins verhoogd standpunt
ingenomen. Komt bij het dierlandschap het ‘kikkerperspectief’ voor, dan heeft men
te doen met een dierportret volgens een sinds Goltzius' Vaandrig hier te lande
welbekend procédé. Potter's Stier (afb. 179) en portretten van paarden of honden
zijn hiervan sprekende voorbeelden. Zuivere dierlandschappen vertoonen dit
perspectief niet, omdat zij het dier niet van nabij toonen.
Het is goed, deze en dergelijke verschillen tusschen voorheen en thans in het
oog te houden en er tevens o.m. op te letten, welke dingen wèl en welke niet worden
verhaald. Geschilderde afbeeldingen van modderige wegen, een schemeravond in
een dorp, een sneeuwjacht, een zonsondergang komen zonder figuurrijk landschap,
behoudens enkele uitzonderingen (v.d. Neer), evenmin voor in onze 17e eeuw als
de in de 16e eeuw telkens voorkomende ploegende ossen, zaaiers, maaiers en in
het algemeen landarbeiders aan 't werk.
Hiertegenover kan in de zeventiende eeuw een uitbreiding geconstateerd worden
van hetgeen men het geografisch répertoire van onze landschap- en dierschilders
zou kunnen noemen. Deze uitbreiding is voor een deel het gevolg van het
rondtrekken der landschapschilders en houdt dus verband eerst met Van Goyen's
liefde voor de rivieren en daarna met Ruisdael's tochten door het Gooi, Gelderland
en verder. Daarom worden hier vóór Ruisdael geen Geldersche watermolens
geschilderd en is vooreerst een in Hollandschen stijl geschilderd boschgezicht nog
een groote zeldzaamheid.
Evenwel moet ook de publieke belangstelling op de keuze der onderwerpen
invloed hebben gehad. Het gebeuren langs den weg (pleisterplaatsen, veerponten)
en de afbeelding van een stad, aan weg of water gelegen, was uiter-
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aard aantrekkelijk voor den kooper. In later jaren, toen onze kooplieden
buitenplaatsen en hofsteden bezaten en gingen jagen, nam de belangstelling toe
voor de afbeeldingen van hoeve, bosch en duin. Beide genoemde factoren, de
belangstelling van den schilder en die van het publiek, spelen tevens een rol bij de
afbeeldingen van buitenlandsche landschappen: door Saftleven's reizen wordt het
Rijnlandschap hier populair, door Berchem het Italiaansche herdersleven. Door
onze betrekkingen tot Zweden komen Allart van Everdingen's watervallen dusdanig
in trek, dat Ruisdael het motief overneemt tot zijn geldelijk voordeel. Onze handel
doet Lingelbach's Levantsche havengezichten ontstaan, enzoovoorts.
Het formaat der landschappen tusschen 1630 en 1670 verraadt geenerlei
Vlaamschen invloed meer. Ronde en langgerekte vormen komen nauwelijks meer
voor, de ovale blijven bij sommige meesters nog tot kort na 1640 in zwang. Naast
het breede formaat, dat soms het vierkant nadert, komt meer en meer het hooge
formaat in zwang. Tegenhangers (zomer en winter, ochtend en avond, storm en
stilte) zijn zeldzaam; de series van jaargetijden zijn algeheel in onbruik geraakt.
o

Duidelijkheidshalve verdeelen wij ons overzicht in de volgende groepen: 1 . het
vlakke land en de rivieren (o.a. Van Goyen, Sal. Ruysdael, A.v.d. Neer, Ph. Koninck,
o

H. Saftleven); 2 . bosch, beek en duin (o.a. Jac. Ruisdael, M. Hobbema, J. Wijnants);
o

o

3 . het italianiseerend landschap (o.a. Both, Hackaert, Asselijn, Moucheron); 4 . het
Hollandsch en het italianiseerend dierlandschap (o.a. Potter, A.v.d. Velde, A. Cuyp,
Berchem, Dujardin, Wouwermans). Uiteraard is deze indeeling globaal, want Van
Goyen schilderde evenzeer duinen als rivieren en Jacob Ruisdael maakte naast
bosschen tevens riviergezichten en zelfs zeestukken, terwijl er van Ph. Koninck en
Cuyp portretten en van Wouwermans landschappen zonder een enkel dier bestaan.
Eindelijk kan men b.v. een deel van Jacob Ruisdael's en Hobbema's werk en het
grootste deel van dat van H. Saftleven tot het buitenlandsch landschap rekenen.
Evenwel, er dient duidelijkheidshalve een indeeling te worden gemaakt. De gekozene
leek ons de meest practische.
D e s c h i l d e r s v a n h e t v l a k k e l a n d e n d e r i v i e r e n vormen een
groote groep, aan wier begin omstreeks 1630 Jan van Goyen en Salomon Ruysdael
staan. Dezen verheerlijken de Hollandsche atmosfeer en onze verten met haar
afwisselende belichting en bewolking, onze polders en dijken en het vertier langs
de land- en waterwegen. Zij zijn realisten met schilderachtigen kijk, vlotte teekenaars
tevens, die ook met het figuur niet de minste moeite hebben.
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AFB. 148. JAN VAN GOYEN 1641. HET VALKHOF TE NIJMEGEN. - RAADHUIS NIJMEGEN.

Van de beide genoemde kunstenaars had J a n v a n G o y e n (Leiden
365)
1596-'s-Gravenhage 1656 verreweg den grootsten invloed. Zijn kunst heeft ons
reeds bezig gehouden in het eerste deel van dit boek (blz. 248-250), waar wij zijn
werk tot omstreeks 1630 behandelden. Nadien komt deze geniale meester, wiens
ontwikkeling wij van 1618 tot 1656 aan de hand van gedateerde schilderijen vrijwel
366)
onafgebroken kunnen nagaan , tot steeds vlotter en grootscher uitingen. Zijn kijk
op de dingen verandert weliswaar niet: hij blijft vrijwel kleurloos en treedt niet in
details. Maar de schakeering wordt allengs rijker, de stoffeering met den dag
boeiender, hoewel de figuren slechts zijn gezien als verschijningen binnen het kader
van het geheel.
Door tweeërlei bovenal laat Van Goyen zich inspireeren. In de eerste plaats door
het geval, d.w.z. door het schilderachtige van landschap en bouwsels. Zijn
schetsboeken en tallooze losse potlood- en krijtteekeningen getuigen ervan (Dl. I,
blz. 7 en afb. 1). In de tweede plaats gevoelt hij zich aangetrokken door licht, lucht
en weer. In wazige lichteffecten is hij een onzer allergrootsten. Ook hier gaat het
algemeene hem boven het gepreciseerde. Als hij een stad maakt, dan is het om
haar ligging en silhouet in het licht en de atmosfeer en niet om de details. Hij offert
desnoods de topografische juistheid op aan den schilderachtigen eisch (afbb. 146
en 148). Als hij den winter schildert, doet hij dit om het totaal-effect van lucht en ijs
en degenen, die er zich op bewegen, en niet in de eerste plaats om het winter-
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vermaak (afb. 146). Toch behoort het eenzaam winterlandschap niet tot zijn
répertoire, want hij wil het figuur niet missen. Een maneschijn, een ondergaande
zon of een zoelen lente-ochtend schildert hij niet. Het is bij hem steeds dag, en
zomer of winter. Gaarne schildert hij boom en struik in blad en een druk vertier te
water en te land. Maar bovenal is hij de begenadigde schilder van den Hollandschen
wolkenhemel overdag (afbb. 146 en 148, Dl. I afbb. 30 en 57), van onze regenluchten
en nevelen en van hetgeen ons aan de weteringen en rivieren landschappelijk
dierbaar is. De luchten nemen in zijn werk een groote plaats in.
Wij onderscheiden in Van Goyen's kunst na 1630 duidelijk verschillende
ontwikkelingsstadia. Eerst komen er bruin-gele werken, b.v. het Gezicht op den
Noord (Mauritshuis) van 1633 en de Boerderijen van hetzelfde jaar (afb. 147). Weldra
speelt daarnaast het groen en grijs een rol, waarin men een voorbijgaanden invloed
van Salomon Ruysdael kan zien, hoewel beide meesters vrijwel onafhankelijk van
367)
elkaar werkten . Een dergelijk schilderij is de Hollandsche Plas, in het Mauritshuis
(cat. No. 759). Deze werken zijn teer van toon. Daarna komen omstreeks 1640 de
landschappen, waarin de bruine en gele okers de hoofdtinten zijn. Hun aantal is
bijzonder groot en terecht zijn zij om hun fijnen en gevoeligen toon uitermate gezocht
(afb. 148; Dl. I, afb. 57). In dien tijd heeft Van Goyen's techniek zich reeds ontwikkeld
tot een dunne, vloeiende schildering in de natte verf. In deze techniek komt de
368)
meester tot steeds grooter vaardigheid . Tegen 1650 wordt de toon koeler, op
staalgrauw en grijs afgestemd. De Riviermonding van 1655, dus geschilderd één
jaar vóór 's meesters dood, is hiervan een prachtig voorbeeld (Dl. I, afb. 30), dat
tevens aantoont dat zijn virtuositeit onverzwakt bleef en dat zijn kunst niet alleen
geen verval kende maar zelfs groeide tot op het laatst.
Jan van Goyen was een onzer meest vlotte en onvervaarde schilders. Alles ging
hem even gemakkelijk af. Meest werkte hij alla prima, d.w.z. zonder onderschildering,
en doorgaans schilderde hij achter elkaar aan één stuk door tot het kunstwerk gereed
was. Hij teekende met het penseel de onderdeelen, deze vaak als het ware uit het
wazig verschiet te voorschijn tooverend. De fraaie stalen van zijn kunst, die ten
onzent o.a. het Rijksmuseum, het Mauritshuis en het Museum Boymans te
bewonderen geven, toonen zeer duidelijk deze manier van werken. Dat deze
geweldig productieve meester, die misschien wel meer dan duizend schilderijen
heeft gemaakt, bekend stond als een virtuoos, blijkt ten overvloede uit het aardig
369)
verhaal dat Houbraken doet van den wedstrijd in het schilderen tusschen Van
370)
Goyen, Knibbergen en Julius Porcellis .
371)
Van Goyen was, gelijk wij reeds opmerkten, niet vroeg rijp . Maar
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reeds tegen 1630 prees Huygens hem en behoorde hij dus blijkbaar tot de bekende
372)
landschapschilders van ons land . Hij maakte toen nog vooral duinlandschappen,
enkele malen een strandje en dan hutten en boerderijen aan onze vaarten en
landwegen. Weldra begon hij meer vaarten en weteringen te schilderen met
woningen, gehuchten en dorpen en kwam hij er toe, ook onze groote rivieren en
plassen met de silhouetten van Dordt, Leiden, Arnhem, Nijmegen, Rhenen, Veere,
Gorcum uit te beelden op indrukwekkende wijze, met steeds weidscher luchten en
rijker compositie. Deze onderwerpen schilderde hij vooral sinds 1640, toen hij tevens
begon de Zeeuwsche en Zuid-Hollandsche riviermondingen met hun druk
schepenvertier, alsook de Zuid-Hollandsche plassen te schilderen. Wintertjes,
waarmee hij reeds vroeg begonnen was (Dl. I, afb. 144), schilderde hij aldoor (afb.
146). Hij heeft, getuige zijn schilderijen en schetsboeken, ook later nog wel gereisd,
373)
vooral langs onze rivieren .
Van Goyen heeft naast tallooze paneelen ook ettelijke groote doeken geschilderd.
Het grootste, een Gezicht op Den Haag, in 1651 voor de stad geschilderd en met
f650 betaald, bevindt zich thans in het Gemeentemuseum aldaar. Het is vrij slap
374)
uitgevallen . Ook in enkele andere groote doeken is Van Goyen weinig krachtig
en ietwat aan den decoratieven kant. Maar daartegenover staat weer menig
respectabel doek van vrij groote afmetingen, dat zoowel om den toon als om de
groote stemmigheid een onvergetelijken indruk maakt. Dit soort van werk is niet
forsch of vol sterke tegenstellingen, gelijk dit b.v. het geval is met groote doeken
van Ph. Koninck, maar bijzonder boeiend, hetzij om zijn weidschheid, hetzij om zijn
intimiteit.
Als schilder en teekenaar van groepen kleine figuren heeft Van Goyen wonderen
375)
verricht en zonder twijfel ging er van hem in dit opzicht groote invloed uit .
Wie Van Goyen's werken ziet, krijgt den indruk dat zij voortkomen uit een scherp
opmerkingsvermogen en een opgewekten, gezonden, fijngevoeligen geest. Deze
indruk wordt bevestigd door het pittig portret, dat Karel de Moor van hem maakte
375a)
en dat door diens fraaie ets zeer bekend is geworden . Wanneer wij bovendien
bedenken, dat Jan Steen zijn schoonzoon was en dat hij soms met dezen
samenwerkte, dan zien wij in onze verbeelding een fleurig en opgewekt
kunstenaarsmilieu vóór ons, waar hard gewerkt en veel onvergankelijke schoonheid
376)
voortgebracht werd .
Van Goyen heeft evenmin als Jan Steen de kunst verstaan zijn geldmiddelen
behoorlijk in orde te houden. Hij dreef kunsthandel, bouwde en verhuurde huizen
(in een ervan woonde Paulus Potter) en speculeerde in huizen en land. Speculeeren
in tulpen was mede een zijner geliefkoosde bezigheden. Zijn schetsboeken bevatten
teekeningen van details van huizen
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AFB. 149. SALOMON RUYSDAEL 1642.
VAART. - MÜNCHEN.

evengoed als berekeningen in verband met zijn tulpen-transacties. Een en ander
bracht hem danig in het nauw, omdat de gedroomde winsten in het tegendeel
377)
verkeerden. Hij stierf insolvent .
Jan van Goyen behoorde tot de weinige katholieken onder onze groote
378)
meesters .
Er zijn tallooze meesters, die i n d e n t r a n t v a n V a n G o y e n hebben
379)
geschilderd . Voor een groot deel zijn het navolgers, zooals de Hagenaars
380)
F r a n ç o i s v a n K n i b b e r g e n , A.v.d. C r o o s
en Van Goyen's buurman J.
S c h o e f f ; de Haarlemmer F r a n s d e H u l s t en de Leidenaars M a e r t e n
381)
F r a n s z . d e H u l s t , P. d e N e y n en J o h a n n e s d e V o s . Voor een ander
deel moet men de Van Goyen-achtige meesters, waarvan de laatste, W o u t e r
K n i j f f , na 1693 stierf, beschouwen als een uitvloeisel zoowel van Van Goyen (b.v.
Molijn, Dl. I, blz. 246) als van Porcellis en Salomon Ruysdael. Met name de
Haarlemsche grijs-gele school (K n i j f f , V a n d e r S c h a l c k e ) behoeft niet te
worden aangemerkt als onder invloed van Van Goyen ontstaan en evenmin de
382)
Amsterdamsche (D o o m e r , J.v. C r o o s , B.v.d. V e e n , P. N o l p e . Eer moet
men aannemen dat er, be-
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ginnende omstreeks 1630, in heel ons land een voorliefde heeft bestaan voor het
‘grijze’ landschap evengoed als voor het grijze zeestuk, getuige Porcellis en De
Vlieger, welke laatste trouwens tevens vele grijze landschappen maakte. Ook in het
stilleven kennen wij die monotone richting (Dl. I, blz. 408 en 414). De nu eens
grijs-gele, dan weer grijs-bruine manier van landschap schilderen was over heel het
land verspreid. Men denke b.v. aan Mancadan in Groningen. Evenals Van Goyen
kwam ook Hercules Seghers (Dl. I, blz. 241) van het kleurige tot het toonlandschap,
en zoo zijn er meer voorbeelden. Het was een reactie tegen de kleurige, Vlaamsch
getinte landschappen. Het grijsbruin en grijsgeel scheen den Hollanders een meer
welkome interpretatie toe van hun duinen, landwegen, weteringen en plassen. Uit
het vroege werk van A. Cuyp en Herman Saftleven blijkt, dat jonge kunstenaars nog
omstreeks 1640 niet beter wisten dan dat een Hollandsch landschap in grijzen en
okers behoorde te worden geschilderd.
Gelijk wij reeds zeiden, neemt S a l o m o n (v a n ) R u y s d a e l (± 1602
Naarden-1670 Haarlem) naast den zes jaar ouderen Van Goyen een eerste plaats
383)
in onder de schilders van ons vlakke land . Wij noemden hem reeds terloops in
ons eerste deel (blz. 250). Zijn vroege werk lijkt op het gelijktijdige van Van Goyen,
maar staat vermoedelijk niet onder diens invloed en moet veeleer evenals dat van
Van Goyen worden beschouwd als ontwikkeld uit de kunst van Esaias van de Velde,
maar dan met een sterken inslag van Pieter de Molijn. Het vroegste ons bekende
werk van Salomon, die een oom was van den beroemden Jacob Ruisdael, is van
1630. In dit en de volgende vijftien jaren is hij nog geheel toonschilder. Geelbruin,
grijs, grijzig groen en donkerbruin zijn dan nog vrijwel zijn eenige kleuren. Het loof
is nog vaak gekarteld, de boomlijn ietwat kronkelig en de boompartijen zijn mat van
kleur. Hij bereikt reeds in 1630 mooie, droomerige effecten en vooral zijn stille
vaarten worden tegen 1635 bijzonder stemmig (afb. 149).
Eerst omstreeks 1645 begint Salomon Ruysdael's groote tijd. Hij wordt dan krachtig
en plastisch en allengs zelfs kleurig. In tegenstelling tot Van Goyen zijn voor hem
de verre silhouetten op den duur van minder belang dan de uitvoerig doorwerkte
voor- en middenpartijen, waarin hij zijn liefde voor hoogopschietende pluimende
wilgen en ranke berken met wuivende takken kan botvieren (afb. 150), of zijn lust
om stevige bouwsels uit te beelden gelijk groote herbergen, kerken, kasteelen en
stadspoorten. Door zijn belangstelling voor den boom als zoodanig en niet maar
uitsluitend als compositie-object gaat hij een geheel anderen kant uit dan Van Goyen
en zoekt hij hetzelfde als zijn neef Jacob, zij het in beperkter mate, omdat Salomon's
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AFB. 150. SALOMON RUYSDAEL 1660. VÓÓR DE HERBERG. - RIJKSMUSEUM.
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belangstelling voor detailleering en karakteriseering der boomen zich niet veel verder
uitstrekt dan tot wilg en berk.
Het figurale element neemt in Salomon's werk een groote plaats in (afbb. 150 en
151) en hij weet vooral na 1650 door een sterk rooden schoudermantel of een
krachtig groenen rok verrassende accenten aan zijn werk toe te voegen. Opmerkelijk
is, dat hij veel zwart gebruikt in omtrekken en schaduwen en dat hij in zijn rijpste
werk uit later jaren blijk geeft van de behoefte om zijn luchten langs den horizon
met zacht roze of geel te tinten en op zijn weiden sappig groen naast doorschijnend
donkerbruin aan te brengen. In zijn late werk is Salomon Ruysdael veelal afkeerig
van het wazig licht. Gaarne schildert hij dan heldere lichtende luchten met een
langgerekte bewolking.
Na een tijdlang stille vaarten en weteringen met wolkenspiegelingen te hebben
geschilderd met enkele boerderijen, een ponteveer (afb. 149), wat koeien, een
eendenjager, een bruggetje, een kerk, en aldus als het ware gemoderniseerde
Esaias van de Velde's te hebben gemaakt (Dl. I, afb. 56), verrijkte Salomon weldra
zijn répertoire met het typisch Haarlemsch onderwerp der pleisterplaatsen (afb.
150), waarmede ook Isaac Ostade en Wouwermans zulke schitterende resultaten
bereikten. Een bijzonder onderwerp zijn zijn rivieren met blauwig staalgrauw water
en kleine, serieus geschilderde golfjes onder zwaar bewolkte sombere luchten,
gestoffeerd met zorgvuldig gecomponeerde zeilschepen. Vooral onder de kleine
stukjes van dit soort bevinden zich kostelijke meesterwerken. Monumentaal kan
Salomon zijn in zijn statige groote late werk, waaronder naast de weteringen en
vaarten uitmunten winterlandschappen (afb. 151), soms ver buiten de stad op de
plassen, dan weer op de singels bij een massale stadspoort.
Salomon Ruysdael is niet zooveel in ons land rondgetrokken als Van Goyen. Zijn
schilderijen gaan meestal terug op indrukken van het Spaarne, de Haarlemmermeer
en de plassen tot Alkmaar. Behalve in de musea te Amsterdam, Den Haag en
Rotterdam kan men Salomon's werk ook in de buitenlandsche goed leeren kennen.
Het museum te Boedapest bezit een zijner fraaiste pleisterplaatsen. Als
stillevenschilder vermeldden wij hem reeds in Dl. I, blz. 426.
Wij noemen hier nog eenige Haarlemsche schilders van boerderijen aan vaarten,
wintertafreelen in de buurt van woningen, pleisterplaatsen, bleekvelden en dergelijke.
In de eerste plaats N i c o l a e s (C l a e s ) M o l e n a e r (vóór 1630?-1676), een
vriend en mogelijk een broer van den genreschilder Jan Miense. Bij dezen sluiten
zich aan T h o m a s H e e r e m a n s (geboorteen sterfjaar onbekend, gedateerde
schilderijen tusschen 1660 en 1697) en B a r e n t G a e l (Haarlem tusschen 1630
en '40-Amsterdam na 1681). Hun
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AFB. 151. SALOMON RUYSDAEL.
IJSVERMAAK. - PARTICULIER BEZIT.

verre van zeldzame werken zijn drukker en in het algemeen donkerder en bonter
dan die van Salomon. Hun kunst, vooral die van Gael, hangt, behalve met Ruysdael,
samen met Wouwermans en Isaac van Ostade. Gael, die een leerling was van
Wouwermans en die figuren schilderde in het werk van Wijnants, is de aangenaamste
van het drietal, maar ook Molenaer vertoont in zijn beste werk aantrekkelijke kanten.
Wij komen thans tot een tijdgenoot van Salomon Ruysdael van nagenoeg denzelfden
leeftijd, n.l. den grooten schilder van maanlandschappen en wintertafreelen A e r t
384)
(A e r n o u t ) v a n d e r N e e r (Amsterdam 1603 of '04-1677 aldaar . Bescheiden,
bijna schuchter, is het werk van dezen Amsterdammer. Het is vervuld van eerbied
en vereering voor aanbeden schoonheid. Nooit stond hij, gelijk Van Goyen, tegenover
de natuur als de virtuoos die er een geval in zag dat gemakkelijk en snel in een
mooi schilderij viel om te zetten. Integendeel: men krijgt den indruk van een
voorzichtig benaderd en een niet zonder moeite bereikt doel. Van der Neer is noch
spontaan noch grootsch of monumentaal, maar ongemeen gevoelig, vaak zelfs
aandoenlijk. Misschien heeft Van der Neer in het eerst, toen hij in Gorinchem
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AFB. 152. AERT VAN DER NEER.
AVONDSTOND. - CASSEL.

in dienst was van de Heeren van Arkel, onder invloed gestaan van de landschap385)
en dierschilders Rafaël en Govert Camphuysen en bovendien is er in zijn vroege
386)
werk (Rijksmuseum en Frankfort) nog een Vlaamsche en een Haarlemsche inslag .
Omstreeks 1630 keerde hij uit Gorinchem naar Amsterdam terug, waar hij later
(1658-'62) een wijntapperij in de Kalverstraat had, die failliet ging. Vermoedelijk is
hij eerst in Amsterdam met schilderen zijn brood gaan verdienen en heeft hij dat
slechts tijdelijk onderbroken toen hij er tapper was. Zijn vroegst gedateerde werk is
van 1635. Blijkbaar ontwikkelde Van der Neer zich in Amsterdam geheel zelfstandig,
d.w.z. vrij van sterke invloeden van anderen. Dit is voor ons de verklaring van zijn
conservatisme in zaken van compositie. Hij blijft b.v. het toen reeds in onbruik
rakende zijdelings afsluiten met boom- of huizen-coulissen toepassen, evenals den
als repoussoir dienenden afgesloten voorgrond (boomstammen, vischnetten, drassige
grond). Ook het kiezen van een hoogen horizon is een toentertijd reeds ouderwetsch
hulpmiddel, dat Van der Neer nog tot het laatst toe soms gebruikt. Dat men dit alles
nauwelijks opmerkt is het gevolg van den indruk der natuurlijke inspiratie, die in Van
der Neer's meesterwerken al het andere overwint. De teederheid, die zijn werk eigen
is, bleef ook
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387)

na den tijd van grootsten bloei (sedert ± 1645 bestaan, toen hij met de koeler,
kleuriger schilderwijs van zijn stadgenooten trachtte mee te gaan. Ook toen bleef
zijn kijk op de dingen even serieus, zuiver en persoonlijk als zijn openhartige manier
van weergeven.
Meestal schilderde Aert van der Neer kabinetstukken, doch ook soms groote
doeken. Niet steeds vallen deze van leegheid vrij te pleiten, maar er bevinden zich
ook ware prachtstukken onder, zooals die in de National Gallery te Londen, waarvan
er één eertijds voor een Cuyp doorging. De stukken van kleiner afmeting zijn verre
in de meerderheid. Zij munten uit door een verzorgde afwerking, die flink is en verre
388)
van peuterig. Van der Neer's meeste motieven zijn landschappen met vaarten,
huizen, boomen, menschen en vee bij ondergaande zon of opkomende maan,
nachtelijke landschappen bij maneschijn, winterlandschappen overdag of bij
zonsondergang of opkomende maan, en bovendien brandjes die hij zoowel bij nacht
als bij avond en in den zomer evenzeer als in den winter doet plaats hebben.
Van der Neer zoekt bovenal de lichteffecten aan den hemel en den weerschijn
daarvan in het water en tegen de huizen aan den kant, op het vee, de menschen
en de schepen. De gloed van de ondergaande zon (afb. 152), het vredige schijnsel
der maan achter wolken of het spookachtig oplaaien der vlammen van een brandend
gebouwencomplex in een stillen avond als de zon juist onder is, of in den nacht
wanneer de verre vlammen een rossen gloed geven die zich aan het bleeke
maanlicht paart, ziedaar effecten die Van der Neer aantrekken. Zij geven hem
aanleiding tot de meest kostelijke kleurmengelingen, die een weelde zijn voor de
oogen. Vooral als maanlichtschilder bereikte hij in dit opzicht groote hoogten. Zonder
twijfel is hij op dit gebied een der allergrootsten van alle tijden. Stellig was hij de
meest gevoelige en een der weinigen, die niet vervielen tot zoetelijkheid en romantiek
(afb. 153).
Ook als winterschilder is het Van der Neer in de eerste plaats te doen om den
fijnen toon: zilverwit tegen blond, lichtrood en lichtblauw is een in zijn beste
winterlandschappen veel voorkomende kleurenscala. De figuren spelen er een
groote rol, vooral wanneer hij de drukte op het ijs bij Amsterdam verbeeldt, waar
dan vaak kolfspelers op den voorgrond treden, die ongemeen elegant van teekening
zijn (afb. 154). Maar ook enkele indrukwekkende sneeuwbuien heeft hij geschilderd,
waarin zeer weinig menschen zich buiten wagen. In het weergeven der
winterstemming bereikte hij met Jacob Ruisdael in de 17e eeuw het hoogste. In
gevoeligheid overtreffen beiden zelfs Rembrandt, die het evenwel in forschheid van
hen wint, getuige zijn winterlandschapje te Cassel. Van Jan van Goyen, Salomon
Ruysdael, I. van Ostade, A.v.d. Velde, J.v.d. Cappelle, A. Cuyp, Ph. Wouwermans
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AFB. 153. AERT VAN DER NEER. MAANLICHT. - BERLIJN.

en andere schilders van winterlandschappen in die dagen wijkt Aert van der Neer
ten eenenmale af, deels doordien hij aesthetisch geheel anders is ingesteld, deels
389)
door de zeer persoonlijke technische en koloristische eigenschappen zijner kunst .
Terwijl Van der Neer als maanlichtschilder de schepper is van iets vrijwel geheel
nieuws, zet hij in zijn winterlandschappen de motieven van Aert Aertsen en Avercamp
in verjongden vorm voort, atmosferisch rijker, in den vorm rijper, ja tenslotte haast
overrijp.
Van der Neer's werk werd jammerlijk slecht betaald. Hij stierf in armoede op een
Amsterdamsche bovenkamer. Tot twee keer toe heeft hij het schilderen opgegeven,
maar telkens keerde hij ertoe terug omdat dit hem blijkbaar steeds weer een troost
was, ondanks allen tegenslag. Hij kon niet laten, datgene wat hij aan indrukken
opdeed aan den Amstel en langs de veenplassen verderop, in schilderijen vast te
leggen. Voor die verknochtheid aan zijn zoo bij uitstek Hollandsch kunstenaarschap
danken hem dagelijks de duizenden, die van zijn wondere werken, overal verspreid,
genieten. Naast herinneringen aan de omgeving van Amsterdam schilderde hij er
ook die aan Gorcum en enkele andere steden doen denken.
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AFB. 154. AERT VAN DER NEER. WINTER. - BREDIUS-MUSEUM.
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Van der Neer was zeer productief. Hier te lande is veel fraai werk van hem te zien
in onze musea en bij menigen particulier (Bredius Museum!). Hij had een zoon Jan,
die in zijn trant werkte (schilderij te Schwerin). De reeds door ons genoemde
genreschilder Eglon van der Neer, die ook enkele landschappen maakte, was
eveneens een zoon van Aert.
Hoewel Aert van der Neer geen leerlingen had, zijn toch vooral zijn ‘maanlichtjes’
door velen nagevolgd, ja men kan wel zeggen dat tot ongeveer 1870 zijn opvatting
van het maanlandschap hier te lande en in de Zuidelijke Nederlanden als maatstaf
gold. Tal van werken, die onder Van der Neer's naam gaan, zijn door thans
390)
onbekende navolgers gemaakt . Ook zijn winterlandschappen vonden, zij het niet
in breeden kring, navolging.
Onder de winterschilders dier dagen mogen wij niet nalaten, hier Jacob Ruisdael
te vermelden en naast dezen den als zeeschilder nog te bespreken Amsterdamschen
506)
lakenverver J a n v a n d e C a p p e l l e (Amst. 1624/5-1679 aldaar ). Zijn pittig
geschilderde wintertjes, die gering in getal zijn in verhouding tot zijn zeestukken,
vertoon en alle min of meer hetzelfde als het hierbij afgebeelde forsche schilderij
uit het Mauritshuis (afb. 168): een bevroren vaart of breede sloot met boomen,
bruggetjes, boerderijen en ijsvermaak, het landschap onder de sneeuw en daarboven
een loodgrijze lucht of een avondhemel.
In verband met de ‘brandjes’ van Van der Neer willen wij hier nog terloops noemen
E g b e r t v a n d e r P o e l (Delft 1621 -Rotterdam 1664). Behalve door zijn
Ostade-achtige interieurs, zijn vischmarkten, strandjes enz. is hij bekend door zijn
afbeeldingen van in brand staande huizen bij nacht en maneschijn, meest boerderijen
met tal van personen, die druk in de weer zijn om met emmers water het vuur te
blusschen. Deze stukjes, telkens weer varianten op hetzelfde thema, zijn degelijk
van schildering maar wat hard en soms ietwat schematisch. Ze komen in grooten
391)
getale voor . Bovendien is Van der Poel bekend door zijn afbeeldingen van de
392)
Delftsche buskruitramp van 1654 .
Zeer verdienstelijk zijn de polderlandschappen van den in Zwolle werkenden
H e n d r i c k t e n O e v e r (in 1659 leerling van C. de Bie te Amsterdam, overl. na
393)
1705 , wiens van 1675 dateerend meesterwerk op dit gebied, een avondstond
met de stad Zwolle in de verte, zich in het museum te Edinburgh bevindt. Ten Oever
schilderde tevens portretten, stadsgezichten, vogels, enzoovoorts. Men vindt o.a.
werk van hem in het Rijksmuseum, het Mauritshuis, het Bredius-Museum en de
Groote Kerk te Zwolle.
Wij hadden reeds gelegenheid er op te wijzen, hoe sterk d e i n v l o e d v a n
R e m b r a n d t is geweest op de ontwikkeling van een deel onzer landschaps-
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AFB. 155. PHILIPS KONINCK 1654. VERGEZICHT. - KOPENHAGEN.
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kunst. Als schilder, maar vooral als etser en teekenaar van landschappen staat hij
onder de kunstenaars van alle tijden in het voorste gelid. Zijn schilderende
tijdgenooten, vooral diegenen die in dezelfde stad woonden als hij, hebben de
beteekenis van Rembrandt's landschappen aanstonds ingezien en geraakten onder
zijn invloed. Reeds J a n L i e v e n s toont dit zoowel in zijn geteekende als in zijn
394)
geschilderde landschappen (afb. 57 . In Amsterdam heeft de reeds door ons
395)
behandelde L a m b e r t D o o m e r
zich sterk tot Rembrandt aangetrokken
gevoeld; zoowel zijn tallooze teekeningen als zijn schaarsche schilderijen getuigen
van groote vereering voor dezen meester. Ook bij G e r b r a n d v a n d e n
E e c k h o u t , A e r t d e G e l d e r en andere Rembrandt-leerlingen constateeren
wij invloed van Rembrandt's landschappen. Zelfs Jacob Ruisdael is daaraan niet
ontkomen, getuige zijn berglandschap met steenen brug in het Louvre.
De meest persoonlijke en krachtigste landschapschilder, die uit Rembrandt's kring
voortkwam, was P h i l i p s (d e ) K o n i n c k (Amsterdam 1619-1688 aldaar), die
396)
zeer met Rembrandt bevriend was . Koninck was in de leer bij zijn ouderen broer
397)
Jacob Koninck, doch onderging zeer sterk den invloed van Rembrandt .
Philips was beurtschipper op Leiden en Rotterdam doch verpachtte dien dienst.
Het ging hem financieel goed naar het schijnt. Hij bezat kunstwerken, o.a. een fraaie
teekening met Golgotha door Mantegna, thans in het Britsch Museum. Hij was met
Vondel bevriend, wiens portret hij schilderde en die beeltenissen en een Slapende
Venus van hem bezong. Behalve tal van portretten en historiën, Molenaer-achtige
genrestukjes (Dl. I, blz. 378) en enkele merkwaardige groepen gelijk het curieuze
Bacchusfeest in het Bredius-Museum, schilderde Koninck vele landschappen. Deze
zijn het, die zijn roem uitmaken. Verscheidene daarvan zijn onvergetelijke
meesterwerken. Het zijn meest vergezichten, waarbij de schilder van een hoog punt
waterrijke streken overziet, met duinen of lage bergen in het verschiet en een
kronkelende rivier met uiterwaarden. Of wel een reeks van plassen, waartusschen
huizen en kasteelen, gehuchten en steden en soms wat figuren, die in verreweg de
meeste gevallen van zijn hand zijn. De traditie, die zegt dat hij de figuren door
Lingelbach, Adr. van de Velde of Dirck van Bergen liet schilderen, berust vermoedelijk
op fantazie. Boven het geheel welft zich een prachtig geschilderde wolkenhemel,
terwijl de zon hier en daar gedeelten van het wijde land beschijnt. Deze monumentale
scheppingen zijn herinneringen aan tochten te water op onze rivieren, vooral den
Rijn, de Waal en de Maas. De opvatting is grootsch, de schildering breed en, hoewel
technisch afgeleid van Rembrandt, toch zeer persoonlijk. De toon is geheel apart,
want nergens in de 17e eeuw vindt men die tegenstellingen tusschen bruin,
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grijs en blond en het opwegen daarvan tegen roode daken en donkerbruine
boerderijen en huizen, waartegen dan weer wit of lichtgeel wordt gesteld. In de
meesterwerken van Koninck spiegelt zich het Hollandsch verlangen af naar het
uitbeelden der verten: zij wijzen naar verre landen zonder dat ze het exotische
afbeelden.
Al moge Philips het landschapschilderen bij zijn broer Jacob hebben geleerd,
naar den geest zijn zijn vergezichten ondenkbaar zonder den invloed van het
visionnaire van Seghers' en Rembrandt's kunst. Beider verlangens, beider adeldom
ook vindt men er vereenigd. Het is opvallend, dat Koninck's werk vaak zoo sterk
negentiend' eeuwsch aandoet. Er zijn soms partijen in, die Courbet geschilderd zou
kunnen hebben. Koninck's meesterstuk is het groote panorama (150 × 203 cm), dat
het museum te Kopenhagen bezit (afb. 155). Het is uit hetzelfde jaar 1654, waarin
Rembrandt den Jan Six schilderde (afb. 38) en Carel Fabritius het Puttertje (afb.
91). De breede bezonkenheid van het toenmalige impressionisme was in dat en de
twee of drie volgende jaren ten onzent wel tot ontzagwekkende scheppingen in
staat. Deze zouden weldra in Rembrandt's Zegen van Jacob (afb. 43) culmineeren.
Hoewel de met Rembrandt en Eeckhout bevriende R o e l a n t R o g h m a n
398)
(Amsterdam ± 1620-1686 aldaar vooral als teekenaar van belang is, willen wij
hem hier nog terloops noemen als een, die eveneens zonder Seghers en Rembrandt
niet valt te verklaren. Hij beschikte niet over de uitbeeldingskracht en het vermogen
tot samenvatten van Philips Koninck. zoodat zijn geschilderde romantische
landschappen met vlakten, bergen en boomen, hoewel verre van onaantrekkelijk,
slechts zelden een sterke emotie achterlaten. Zijn kracht lag, evenals bij Doomer,
in zijn topografisch talent en hij is dan ook vooral bekend door een reeks van 241
teekeningen naar Nederlandsche kasteelen. Ook maakte hij belangwekkende etsen.
Een karakteristiek schilderij van zijn hand bezit het Rijksmuseum. Voor andere
landschapschilders en -teekenaars in den trant van Rembrandt zij verwezen naar
hetgeen terloops is opgemerkt op blz. 131 en 132.
Na deze beschouwingen over de schilders van ons vlakke land en onze rivieren
moeten wij nog wijzen op den rivierschilder H e r m a n S a f t l e v e n (Rotterdam
399)
1609-Utrecht 1685 . Door hem onderging het oude geografische landschap, dat
in het begin der eeuw door Roelant Savery was vertegenwoordigd en dat kunstgenot
met ‘leeringhe’ wilde vereenigen, een verjonging.
Saftleven was een leerling van zijn gelijknamigen vader en van zijn broer Cornelis
te Rotterdam. Eerst schilderde hij interieurs met veel stilleven, geheel in den
toenmaligen Rotterdamschen trant. Sinds 1632 woonde hij te Utrecht, waar hij vooral
landschappen maakte. Een fraai vroeg werkje in
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AFB. 156. HERMAN SAFTLEVEN 1684.
RIJNLANDSCHAP. - UTRECHT.

den trant van Van Goyen en Hercules Seghers bezit het Museum Boymans. Weldra
veranderden Saftleven's stijl en opvatting algeheel. De indrukken, die hij opdeed bij
zijn reizen langs Moezel en Rijn tot Bazel toe, verwerkte hij tot met kleine figuurtjes
opgeluisterde landschapjes met bergen en rivieren, waarvan men in onze musea,
o.a. in dat te Utrecht, typische stalen aantreft (afb. 156). In de kleur en in het figurale
sloot Saftleven zich aan bij de Vlaamsch-Utrechtsche schildersfamilie Willaerts (Dl.
I, blz. 268). Tevens keek hij naar andere Vlaamsche kleinfiguurschilders uit de school
van den Fluweelen Brueghel. Zijn paneeltjes zijn kleurig, zonder bont te zijn. Alleen
de luchten zijn soms te blauw. Dit werk wil precieus zijn, grenst technisch aan de
miniatuur en vormt aldus een aanloop tot datgene, waarin een deel der
achttiend'eeuwsche Fransche landschapskunst zou uitblinken. Saftleven heeft ook
vele topografisch nauwkeurige teekeningen gemaakt, o.a. voor een exemplaar van
den atlas van Blaeu in de Hofbibliotheek te Weenen. Saftleven's kunst was zeer in
trek. Het is teekenend voor dien tijd dat, terwijl Van der Neer in armoede ten onder
ging, Saftleven er een maecenas op na hield,
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400)

veel verkocht en door Vondel werd bezongen . In 1651 bezat de bedoelde
401)
maecenas niet minder dan achttien schilderijen van Saftleven . Met Abr. Bloemaert,
Poelenburgh en D. van der Lisse schilderde Saftleven voor het Huis Honselaersdijk
een serie voorstellingen uit Guarini's Pastor Fido (Dl. I, blz. 149). Dit werk is weinig
geslaagd. Daarentegen was hij een goed teekenaar en etser. Tot diep in de
achttiende eeuw heeft Saftleven's succesvolle manier navolgers gevonden. Van de
velen, die in zijn trant werkten, noemen wij slechts den leerling van Roghman, J a n
402)
G r i f f i e r (Amsterdam 1645(?)-Londen 1718 , die o.m. ook topografische
schilderijen van Londen en omgeving maakte. Hij hield er een eigen jacht op na,
aan boord waarvan hij werkte. In dit verband mogen nog terloops worden genoemd
J a n G a b r i ë l s z . S o n j é (Delft ± 1625-1707 Rotterdam?), bekend door
berglandschappen met rivieren, steden en verre verschieten, in decoratieven trant
geschilderd, en C l a u d e d e J o n g h (overl. te Utrecht 1663), die dergelijke
landschappen maakte. Er is er o.m. een in het Rijksmuseum. Van beteekenis zijn
De Jongh's gezichten op de Theems met London Bridge.
B o s c h , b e e k e n d u i n werden weliswaar ook door eenige der boven besproken
kunstenaars geschilderd, maar er bestaat een kardinaal verschil tusschen dezen
en de meesters, die men bij uitstek de schilders van deze onderwerpen kan noemen.
Dit verschil ligt in het uitgangspunt: de boomen. De schilders, waarover de nu
volgende bladzijden zullen handelen, hebben boven alles de boomen lief en naast
deze het boschrijke en heuvelachtige land, het begroeide duin, het groen in zijn
schakeeringen en in zijn tegenstellingen tot diep blond zand of rijk geel koren en
tot het blauw, wit en grijs onzer luchten. De opvatting dezer boomenschilders laat
zich samenvatten in den naam van den genialen kunstenaar, rond wien zij zich laten
groepeeren: J a c o b R u i s d a e l , een der meest uitblinkende schilders van alle
tijden en scholen.
Het schilderen van boomen om hun zelfs wil was in Holland eenigszins in de
verdrukking geraakt. De gestyleerde boomen van A. Bloemaert (Dl. I, afb. 131), hoe
fraai ook vaak gekarakteriseerd, hadden hun tijd gehad evenals die der
Elsheimer-richting. Ook de manier van den Fluweelen Brueghel, welke hier te lande
in Roelant Savery een belangrijken afstammeling had gehad, die zoowel het
boschrijke als den boom-als-verschijning indrukwekkend wist te interpreteeren,
behoorde tot het verleden. Zij was trouwens nooit een Hollandsche kunstuiting
geworden. Daarna hadden de jongeren, met name Jan van Goyen, den Hollandschen
picturalen stijl geschapen. Deze brak definitief met alle styleering maar liet meteen
het karakteriseeren van den individueelen boom los. Zoo kwam het dat de arbeid
van Buyte-
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wech (Dl. I, afb. 138) en anderen werd vergeten. Van Goyen en de zijnen bepaalden
zich er toe, het algemeen karakter der boom-complexen of -typen (b.v. knorrige
eiken) aan te geven, maar zij gingen er niet dieper op in. Eerst Salomon Ruysdael
vestigde, gelijk gezegd, op den duur opnieuw de aandacht op de schoonheid van
den enkelen boom als verschijning in ons polderland, met name op wilg en berk.
Het is aan Jacob Ruisdael en zijn kring te danken, dat de boomsoorten een
onderwerp van gedetailleerde studie werden. Deze kunstenaars eischen het
weergeven van den bouw, het loof, den leeftijd der boomen. Zij streven naar
stofuitdrukking van blad en stam, zij doen de verschillen uitkomen tusschen het
statige en het sierlijke, het stoere en het buigzame. Kortom, hetgeen de Van
Goyen-groep steeds min of meer globaal of ook wel decoratief behandelde,
wenschen Ruisdael en de zijnen scherp te omschrijven. Dit geldt eveneens voor de
voorgronden: riet en andere waterplanten, boomstronken en verdere details. Deze
strekking was eveneens aan de Brueghelgroep eigen geweest en het is dus geen
wonder, dat wij Ruisdael zien teruggrijpen naar motieven uit dien kring, gelijk het
onder water staande bosch. Evenwel, het detailleeren tot in het miniatuur-achtige
en tot diep in den achtergrond, een der typische eigenschappen dier Vlaamsche
manier, is den Ruisdael-meesters ten eenenmale vreemd evenals het kleur- en
licht-schema van voorgrond, middenplan en achtergrond. Zij maken het detail
ondergeschikt aan de picturale middelen, die dienen voor de ontwikkeling der ruimte
en die de winsten waren der Van Goyen-richting. In het streven naar monumentaliteit,
dat een deel der Ruisdael-groep, met name Ruisdael zelf, kenmerkt, is bovendien
een inslag van Rubens en Jan Wildens († 1653) merkbaar, wier landschappen door
prenten zeer bekend waren. Zoo is dus de kunst van Jacob Ruisdael en zijn kring
door de oudere stroomingen gevoed. Maar bovenal was zij zichzelf, want in wezen
is zij niet een vernieuwing maar iets nieuws. Haar oorsprong is, gelijk gezegd, de
liefde voor den groenen boom en voor de stilte in de natuur, ontsproten aan
natuurgevoel en lust tot trekken en dwalen door bosch en duin instede van over
weiden en langs rivieren en weteringen. Het zijn deze gevoelens, die Ruisdael in
de eerste plaats beheerschen. Daaraan, alsmede aan zijn algemeene indrukken
van het motief en aan de stemming waarin hij dit in zich opneemt, maakt hij het
scherp bestudeerd detail ondergeschikt, terwijl hij het tevens voordraagt in den
gerijpten zuiver Hollandschen stijl zijner dagen en binnen het dwingend kader eener
meesterlijk beheerschte compositie.
Dat Jacob Ruisdael niet degene was, die den eersten stoot heeft gegeven tot de
boven omschreven verandering, is door de onderzoekingen van den laatsten tijd
wel komen vast te staan. De toestand was inderdaad van dien
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AFB. 157. CORNELIS VROOM 1630.
RIVIERLANDSCHAP. - SCHWERIN.

aard, dat er een reactie komen moest. Op een gegeven oogenblik moest het groen
in onze landschapschildering terugkeeren, met Hollandsche oogen gezien en in
Hollandschen stijl geschilderd. Terecht geldt C o r n e l i s V r o o m (Haarlem ±
403)
1600-1661 , de zoon van den zeeschilder Hendrick, in dezen als de voornaamste
baanbreker. Hij was de bemiddelaar tusschen Elsheimer en Ruisdael. In den geest
van eerstgenoemde begonnen, bereikte hij reeds in 1630 in het onder Hercules
Seghers' invloed staande Rivierlandschap (afb. 157) de in zilverigen toon gehouden
combinatie van groen en grijs, die een groot deel der verdere Haarlemsche
landschapskunst zou beheerschen. Door detailstudies naar de natuur kwam hij
spoedig tot een kernachtige manier van zich uit te drukken. Dit soort van werk, o.a.
een landschapje te Berlijn, gelijkt veel op de vroege stukjes van Jacob Ruisdael,
b.v. De Schemering (in het Mauritshuis), en is voor de vorming van laatstgenoemde
van de grootste beteekenis geweest. Later geraakte Vroom op zijn beurt onder
Ruisdael's invloed.
Ook andere Haarlemmers hebben in die jaren naar coloristische en stylistische
404)
verbeteringen gestreefd en zoo waren er dus, toen Ruisdael begon, reeds
vernieuwers aan het werk, onder wier invloed hij aanvankelijk stond. Evenwel,
Ruisdael was de eerste die krachtig, duidelijk en eenvoudig uit-
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AFB. 158. JACOB RUISDAEL. HET PAD IN DE DUINEN. - RIJKSMUSEUM.

sprak waar het voortaan om zou gaan. Zijn formuleering sloeg dermate in, dat zij
sinds omstreeks 1660 heeft gegolden als de meest voor de hand liggende om het
boomrijk landschap te interpreteeren. Terwijl men dus in Haarlem reeds begonnen
was met een meer algemeen streven naar een nieuw groeneboomen-landschap,
was Ruisdael de eerste die het probleem resoluut aanpakte, de eerste tevens die
den stijl en de compositie van het boschlandschap tot nieuwe monumentaliteit wist
op te voeren.
405)
J a c o b (v a n ) R u i s d a e l (Haarlem 1628 of '29-Amsterdam 1682 is reeds
tijdens zijn leven een zeer gezocht kunstenaar geweest. Hij is niet, gelijk men heeft
gemeend, in het armhuis gestorven, doch leefde in goeden doen. Zijn werk werd
behoorlijk betaald. Bovendien oefende hij de medische praktijk uit. In 1676
406)
promoveerde hij te Caën tot doctor in de medicijnen . Houbraken (III 65) vertelt,
dat hij het zóó ver bracht ‘dat hij verscheiden manuale operatiën in Amsterdam met
veel roem gedaan heeft’.
Ruisdael was de zoon van den uit Naarden afkomstigen Haarlemschen
407)
lijstenmaker Isaac Ruisdael . Het is niet onmogelijk, dat hij in de leer
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AFB. 159. JACOB RUISDAEL. GEZICHT OP HAARLEM. - MAURITSHUIS.
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was bij zijns vaders broeder Salomon Ruysdael, maar het meest blijkt hij onder den
indruk van het werk van Cornelis Vroom. Hij ontleende eerst zijn motieven aan bosch
en duin rond Haarlem. Weldra maakte hij kennis met het Gooi, waar hij familie zal
hebben gehad in Naarden, Blaricum en omgeving. Immers de Ruisdaels, Jacob's
vader Isaac en diens broer Salomon, kwamen uit die streek en werden daarom ook
wel ‘de Goyer’ genoemd. Omstreeks 1650 reisde hij, vermoedelijk met zijn vriend
407a)
Nicolaes Berchem, naar Bentheim. Omstreeks 1656, vermoedelijk reeds 1655
vestigde hij zich te Amsterdam, waar hij in 1659 poorter werd. Hij bleef ongetrouwd
en woonde in de buurt van den Dam. Eenige jaren (± 1655-'57) had hij er den wees
Meindert Hobbema als bediende en leerling. Later woonde hij in de Kalverstraat.
Het is hoogst waarschijnlijk, dat hij te Amsterdam stierf, omstreeks 10 Maart 1682,
408)
doch dat hij in zijn vaderstad Haarlem werd begraven .
Ruisdael was een bedachtzaam en ijverig schilder en een vlot teekenaar. Hij
bezat een gelukkige hand; het werk viel hem niet moeilijk, het bleef overzichtelijk
ondanks detailleering en overleg. In vastheid en sierlijkheid nam het van den beginne
af met den dag toe en in het eind verslapte het slechts weinig. Bij nog scherper
schifting van Ruisdael's oeuvre zal stellig blijken, dat hij niet veel tweederangs-werk
gemaakt heeft en dat veel van hetgeen thans nog vaak slap werk van Ruisdael
409)
heet, zijn werkplaats nooit gezien heeft . In een gaven Ruisdael, de minder goede
watervallen uit zijn laten tijd uitgezonderd, komen 's meesters natuurgevoel en zijn
daaruit ontsproten impressie steeds zuiver tot uiting. Dit geldt ook voor die grootsche
composities, die niet meer een werkelijk geziene natuur weergeven maar een
gefantazeerde wereld, opgebouwd uit in de natuur bestudeerde elementen.
410)
In zijn eersten tijd , te beginnen met 1646, schildert Ruisdael mees beboschte
duinen of wegen uit de omstreken van Haarlem, eerst (tot 1648) Vroom-achtig, maar
sinds 1650 reeds fijner in de uitdrukking van de atmosfeer. Ze zijn nog niet krachtig
en meer getoetst dan doorwerkt, en zelden zijn ze met overleg gecomponeerd,
omdat Ruisdael meestal nog vasthoud aan het geval zooals dit zich in de
werkelijkheid aan zijn oog voordoet. Een voorbeeld der allervroegste werken is de
reeds genoemde Schemering in het Mauritshuis, gedateerd 164(6?), terwijl tegen
1650 moet zijn ontstaan het Pad in de Duinen, dat het Rijksmuseum bezit (afb. 158)
en dat reeds blijk geeft van zijn streven naar detailleering, terwijl de compositie nog
nauwelijks doet vermoeden hetgeen Ruisdael in dit opzicht zou bereiken.
Reeds spoedig gaat Ruisdael nu een geheel eigen weg. Hij maakt vorderingen
in het minutieus detailleeren en karakteriseeren der boomen elk op zichzelf.
Zorgvuldig verzorgt hij den voorgrond en schept daardoor inti-
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AFB. 160. JACOB RUISDAEL. RIVIERMONDING. - LONDEN, VERZAMELING BEIT.

miteit. Ook de wensch om de boomen plastisch weer te geven en in de schilderij
diepte uit te drukken wordt nu levendig. Dit alles ontwikkelt zich, zien wij juist,
tusschen 1650 en 1653 (Rosenberg, afbb. 30, 37 en 38). In dit laatste jaar blijkt
tevens Ruisdael's groote compositie-talent ten volle ontplooid. Zoo is hij, na reeds
het imposante Gezicht op Egmond aan Zee te hebben geschilderd, dat Dr. A.F.
410a)
Philips te Eindhoven bezit , in 1653 in staat tot het scheppen van het
wereldberoemde magistrale Slot te Bentheim (afb. 161). Hij voltooit dan tot kort na
1670 het eene groote meesterwerk na het andere.
Het intieme maakt nu in Ruisdael's werk meer en meer plaats voor het
indrukwekkende. Hij gebruikt niet slechts het spel der lijnen en vlakken van weiden,
bleekvelden, korenvelden, heuvels en duinen en van boomen en struiken voor het
bereiken eener groote dieptewerking, maar bovendien den bouw der wolken (Dl. I,
afb. 29) en de licht- en schaduwverdeeling op het land (afb. 159). Een fijne grijze
toon ontwikkelt zich, die naast het groen het steeds min of meer koele koloriet
beheerscht. Het is zeer wel mogelijk, dat de Molen bij Wijk bij Duurstede, een der
meest volmaakte
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Hollandsche landschappen (Dl. I, afb. 29), een der eerste doeken was, waarin
Ruisdael zijn streven naar dieptewerking door lineairen opbouw van het gegeven
met inbegrip der bewolking met succes bekroond zag. Hij kan dit motief ontmoet
hebben op zijn reis naar Bentheim en zou den Molen dan dus reeds kort na 1650
geschilderd kunnen hebben. Kort na dien en dus nog vóór zijn vestiging te
Amsterdam (1655) zouden wij willen plaatsen de even gevoelige als schilderachtige
panorama's uit het Gooi (Eemnes, Soest, Blaricum) en die gezichten op Haarlem
onder prachtige luchten, waarin de dieptewerking niet alleen lineair maar tevens
door licht- en schaduwwerking wordt bereikt (afb. 159) en die tevens een streven
naar iets sterker kleur (geelgrijs, roodbruin, gedempt rood) vertoonen. Ruisdael's
vergezichten uit de omstreken van Haarlem boeien behalve door hun compositie
en licht bovenal doordien zij een gevoel opwekken van rust en vrede, van stilte en
verademing.
Zoowel in zijn vlakker schildering als in zijn plastiek en iets grooter kleurigheid
volgt Ruisdael voor een deel de nieuwe stroomingen dier dagen, die den ‘geestigen’
toets van weleer (Van Goyen) evenzeer verwierpen als Rembrandt's breede vegen.
Evenwel, de sterke kleur paste niet bij Ruisdael's aard en hij ging weldra weer van
het kleurige af. Ook was hij niet fel genoeg van aard om, gelijk b.v. Cuyp, te verlangen
411)
naar schittering en sterk licht .
Zijn groote liefde voor de bewolking uit zich in die jaren niet alleen in werken als
de genoemde, doch ook in zee- en strandgezichten (afb. 160). Zijn eerste gedateerde
strandgezichten zijn reeds van 1649, maar er zijn er ook die, blijkens de kleederdracht
der figuren, van later tijd, zelfs van na 1670 dateeren. Ruisdael was reeds in of kort
na 1650 een der grootste wolkenschilders van alle tijden, al heeft hij nooit een lucht
kunnen scheppen gelijk die welke zich welft boven Vermeer's Gezicht op Delft (afb.
93).
Het Amsterdamsch milieu met zijn sterk ontwikkeld monumentaal-decoratief
streven schijnt Ruisdael het eerst te hebben aangespoord tot het maken van grootsch
gecomponeerde boschgezichten. Vermoedelijk is hij aldus allengs in de romantische
richting geraakt, die hem naast ruïnes ook de tallooze watervallen (de vroegst
gedateerde is van 1653, dus nog in Haarlem ontstaan), oerwouden, moerassige
bosschen en berglandschappen deed schilderen, die een groot deel uitmaken van
den roem zijner kunst. De meest indrukwekkende doeken van dien aard, gelijk Het
Moeras (afb. 162) en de onstuimige Waterval dien het Rijksmuseum bezit (afb. 164),
ontstonden vermoedelijk tusschen 1655 en 1665.
De techniek van den meester is dan allengs gladder geworden, niet meer zoo
levendig detailleerend als in 1653 en in den toon ook soms somberder. Het meest
bekende werk uit dien tijd, tevens zijn meest lyrische, is Het Joden-
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AFB. 161. JACOB RUISDAEL 1653. HET SLOT TE BENTHEIM. - LONDEN, VERZAMELING
BEIT.
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AFB. 162. JACOB RUISDAEL. VIJVER IN HET BOSCH. - LENINGRAD.

kerkhof (afb. 163), het doek dat Goethe in ‘Ruisdael als Dichter’ aanleiding gaf tot
412)
het schetsen van een Ruisdael met een Werther-ziel . Het magistrale doek, waarvan
een even grootsche variant in het bezit is van het museum te Detroit, verbeeldt
eenige graftomben op het nog heden bestaande Portugeesch-Israëlietische kerkhof
te Ouderkerk aan den Amstel. Wie de teekeningen, door Ruisdael ter plaatse
gemaakt en thans bewaard in Teyler's Museum te Haarlem, vergelijkt met de
werkelijkheid van heden, ziet geen wezenlijk verschil, maar wie zich ter plaatse de
schilderij voor den geest roept, geraakt diep onder den indruk van het
kunstenaarschap van Ruisdael, waardoor die werkelijkheid is geworden tot een
onvergetelijk vizioen van vergankelijkheid. Immers niet anders dan de heden nog
bestaande tomben en andere graven zijn aan de werkelijkheid ontleend. Al het
overige is verbeelding. De meester verplaatst ons in een boschrijke, bergachtige
streek, waarin men de tot ruïne geworden kerk van Ouderkerk ziet. Als symbool
van ‘het leven dat snel henen vliet’ schiet een Bentheimsch beekje dwars over het
kerkhof. Een ras verbleekende regenboog verschijnt aan den hemel, waar een
donderbui, toespeling op plotselinge vernietiging, komt opdagen.
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AFB. 163. JACOB RUISDAEL. HET JODENKERKHOF. - MUSEUM TE DRESDEN.
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Een afgebroken en een afgestorven boom voltooien deze toespelingen, altemaal
middelen, gekozen ter bereiking van een literair effect. In Ruisdael's dagen waren
zij gemeengoed. In onze oogen doen ze ‘goedkoop’ aan, maar hoe groot was het
goddelijk talent van den kunstenaar en hoe geraffineerd zijn fijne smaak, die hem
ondanks deze bijmengsels (die hemzelf vermoedelijk zeer behaagden) een kunstwerk
van dusdanig gehalte deden scheppen! De meesterlijke dispositie en het ongemeen
schilderachtig lichteffect vooral zijn het, die het ons vóór deze schilderij aandoen.
Het zou ons niet verwonderen indien eens bleek, dat het Dresdensch doek en dat
te Detroit hun ontstaan danken aan een bestelling van de portretten der tomben
alsmede van de bij te voegen symboliek. Immers van Ruisdael kunnen wij ons niet
voorstellen dat hij deze compositie tot twee keer toe zou hebben geschilderd zonder
een bepaalde bestemming.
Eerst tegen 1670 schijnt Ruisdael, blijkens de kleederdrachten, begonnen te zijn
met het schilderen van Amsterdamsche stadsgezichten (Mauritshuis, Haagsch
413)
Gemeentemuseum, Museum Boymans, Rijksmuseum . Ook zijn meeste wintertjes
(afb. 165) zijn vermoedelijk uit die jaren. In de werken, die wij na 1675 zouden willen
plaatsen, n.l. de soms sombere en donkere, meest met minder fraaie compositie,
treedt eenige verslapping in. De meester verwerkt dan geen frissche nieuwe
indrukken meer en herhaalt soms in ietwat te sierlijke vormen en eenigszins
schematisch de motieven uit zijn bloeitijd. Toch is ook dit werk verzorgd en kan het
boeien, omdat Ruisdael aldoor een Meester blijft. Het Boschgezicht van 1678 in het
Museum te Dublin (Rosenb. afb. 137) is nog een respectabel kunstwerk.
Het is zeer waarschijnlijk dat Ruisdael, teneinde zijn ouden vader te kunnen
onderhouden, in Amsterdam soms iets heeft gemaakt meer om de wille van den
verkoop dan uit zuiveren drang. Dit zou verklaren waarom zijn watervallen zoo
ongelijk van kwaliteit zijn. Hij heeft de motieven daartoe zonder twijfel gevonden
niet alleen op zijn tochten rond Bentheim, maar ook in het Kleefsche land waar hij,
blijkens het type der boerderijen, eveneens heeft gereisd. Gelijk hij de bergen van
het Teutoburger Woud en van den Bentheimschen heuvelrug vergrootte tot
imposante verschijningen, waartegenover de mensch zich klein voelt, zoo wist hij
ook de beken uit die streken tot wilde bergstroomen uit te breiden, daarbij tevens
afgaand op het werk van zijn ouden Haarlemschen kunstbroeder Pieter Molijn en
vooral onder den invloed van het werk van Allart van Everdingen, die de groote
Zweedsche watervallen van nabij had gezien en bestudeerd.
Naast minder aantrekkelijke watervallen heeft Ruisdael er bijzonder mooie
geschilderd, waarin het schieten, spatten en springen van het water, het rustelooze
en toch altijd op dezelfde manier over dezelfde plekken stroo-
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AFB. 164. JACOB RUISDAEL.
WATERVAL. - RIJKSMUSEUM.

mende, de reflexen, de materie der glibberige steenen en der harde blokken op
onovertrefbaar overtuigende wijze is weergegeven (afb. 164). Meer dan dit gaf
Ruisdael evenwel niet en wilde hij ook niet geven. Hij voldeed ermee aan de
poëtische verlangens zijner koopers, maar hijzelf heeft misschien die onderwerpen
niet alleen beschouwd als dichterlijke maar vooral ook als moeilijk te observeeren
gegevens, waarvan het juiste vastleggen hem een genot was. Een grootsch
totaal-effect zocht hij niet te benaderen, maar hij bleef uitgaan van het detail. Men
vergelijke hiermede eens Rembrandt, die in zijn wilden bergstroom op het landschap
te Brunswijk met een stuk of wat stoutmoedige streken meer geweld en onstuimigheid
wist uit te drukken dan Ruisdael in al zijn watervallen tezamen. Waarmee wij maar
willen zeggen, dat Ruisdael op dit punt toch wel iets te kort schoot.
Deze bescheiden en teruggetrokken jonggezel was weliswaar ondernemend,
maar allerminst een man van élan. Hij was niet krachtig en stond daarin b.v. bij zijn
leerling Hobbema ten achter. Hij moest met vlijt en overleg, bedachtzaam ordenend
een schoonheid benaderen, wier kracht ligt in het bezonkene, voorname en statige
en die aantrekkelijk is door haar eenvou-
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dige waarachtigheid, haar prachtig gave technische voordracht en haar van
ongemeenen smaak en gracie getuigende harmonische voldragenheid. Ruisdael
is geen virtuoze bohémien, maar een aristokraat die niet naar vertoon streeft. Hij is
bij uitstek de schilder der stemmingen in het bosch. De stemmigheid heeft zijn werk
gemeen met dat van Van der Neer.
Evenmin als Ruisdael door opgewekte of pikante kleur zijn werk versterkt, doet
hij dit door veel figuur. Soms weet hij door een gestalte in het rood zijn groen te
verlevendigen (schilderijtje in het Frans Hals Museum no. 257), maar zijn meeste
natuurtafreelen zijn eenzaam of vertoonen slechts weinig stoffeering. Meestal liet
hij deze door anderen aanbrengen (Wouwermans, E. van der Neer, A. van de Velde,
Joh. Lingelbach, N. Berchem, G. van Battem), maar er bestaan vooral uit zijn laten
tijd werken, waarin hij zelf de figuren schilderde. Soms was Ruisdael op zijn beurt
de helper van anderen. Zoo schilderde hij den landschap-achtergrond in enkele
werken van Jan Vonck, Jacomo Victors en Thomas de Keyser.
De composities van Ruisdael zijn eindeloos gevarieerd. Hij is op dit punt de meest
vindingrijke onder de landschapschilders van alle tijden. Ook in zijn onderwerpen
is hij veel afwisselender dan men gemeenlijk denkt. Het zijn duinlandschappen,
bosch- en berglandschappen, watervallen, ruïnes, vergezichten hier te lande en in
Duitschland, korenvelden, strandjes, zeestukken, riviergezichten en vaarten,
wintertjes en stadsgezichten. De meeste zijner schilderijen zijn geen portretten van
bepaalde stukken natuur, maar composities. Zijn stadsgezichten maken hierop de
voornaamste uitzondering. Hoewel in het algemeen de duinlandschappen in zijn
vroegen tijd en de stadsgezichten in zijn laten tijd vallen, kan men niet zeggen dat
hij in bepaalde perioden reeksen van een zelfde soort heeft gemaakt. M.a.w. niet
alle gezichten op Haarlem vallen vóór Ruisdael's Amsterdamschen tijd en niet alle
watervallen zijn in Amsterdam geschilderd. De dateeringen bewijzen het tegendeel.
Trouwens, men moet zich Ruisdael evenmin huiszittend voorstellen als de meeste
andere landschapschilders.
Het is teekenend voor Ruisdael, dat hij zich nooit aangetrokken gevoelde tot het
onbestemde. De bewolkte hemel is hem lief om de mogelijkheden die deze hem
verschaft ter compositioneele ondersteuning van zijn landschap alsook wegens de
contrasten van het blauw, wit en grijs tegen het vele groen daaronder.
Nevelachtigheid evenwel, wazige luchten, schemering, dit alles komt bij den rijpen
414)
Ruisdael slechts zelden voor . Een zonsopgang heeft hij nooit, den zonsondergang
slechts eenmaal geschilderd (Wallace Museum, Londen). Ook kiest hij altijd, met
uitzondering natuurlijk van zijn wintertjes, slechts één jaargetijde, n.l. de
zomermaanden, bij voorkeur den tijd waarin het loof van enkele boomen reeds
bruinig begint te wor-
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AFB. 165. JACOB RUISDAEL.
WINTER. - AUGSBURG.

hem gelegenheid, eenige afwisseling tusschen het groen te brengen. In die
zomersche schilderijen is, gelijk gezegd, het licht nooit bijzonder sterk en nergens
komt bij Ruisdael het uur van den dag tot uiting: de zonstaat meest vrij hoog aan
den hemel, maar of wij een morgen dan wel een middag of namiddag zien afgebeeld,
is bijna nooit duidelijk. Wij vragen hier echter bij Ruisdael niet naar, omdat hij ons
reeds in andere opzichten sterk boeit. Merkwaardig genoeg heeft het meerendeel
der kunstenaars uit Ruisdael's gevolg deze dingen evenmin uitgedrukt. Op dit punt
springt sterk het verschil in het oog met Van Goyen, met onze zeeschilders en met
die van onze weiden.
Ruisdael, wiens schilderijen men hier te lande en in het buitenland in tal van
musea aantreft, heeft ook enkele fraaie etsen gemaakt. Zijn teekeningen zijn krachtig
en ongemeen aantrekkelijk.
De invloed van Ruisdael's kunst is van verre strekking geweest. Zijn formules bleven
in een overgroot deel der binnen- en buitenlandsche kunst van het bosch- en
berglandschap leven tot het einde der negentiende eeuw. Ruisdael's bewolking en
voorgrond, zijn methoden van compositie en afsluiting en zijn middelen ter bereiking
van dieptewerking (b.v. een kronkelende weg) heeft men al dien tijd nagevolgd,
bewust zoowel als onbewust. Want Ruisdael's middelen waren weldra gemeen goed
geworden.
415)
Van de Haarlemsche boschschilders in Ruisdael's trant noemen wij allereerst
415a)
G u i l l i a m D u b o i s (± 1610-1680 ), die hem mogelijk beïnvloed heeft, maar
die stellig later op zijn beurt in den ban geraakte van den
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AFB. 166. JAN WOUWERMANS.
LANDSCHAP. - MUSEUM BOYMANS.

grooten meester. Dubois heeft tal van toonrijke bosch- en duingezichten geschilderd,
die vaak voor werk van Ruisdael doorgaan. Voorts maakte hij rotspartijen met dennen
in den trant van Molijn en A. van Everdingen. Het heeft lang geduurd eer men het
416)
werk van G e r r i t v a n H e e s (overl. te Haarlem 1670 ) van dat van Ruisdael
kon onderscheiden. Hij heeft zeer aantrekkelijke werken gemaakt, waaronder Het
Landschap met de planken Schutting in de Academie v. Beeldende Kunsten te
Weenen een meesterstuk mag heeten. Het doek van 1650, dat het Frans Hals
Museum bezit, is wat aan den donkeren kant. Ook de Amsterdammer J a n v a n
K e s s e l (1641-1679), die zeer met Hobbema bevriend was, schilderde in Ruisdael's
trant, evenals J a c o b S a l o m o n s z o o n v a n R u y s d a e l (Haarlem 1635-1681
aldaar), wiens doorgaans vlakke en meer dan eens vervelende werk vroeger nog
al eens met dat van zijn oom is verward. Veel belangrijker zijn eenige andere
Haarlemmers die, ofschoon door Ruisdael beïnvloed, toch genoeg eigen kijk en
talent bezaten om als opmerkelijke meesters uit diens gevolg een bijzonder goed
figuur te maken. Wij noemen J a n V e r m e e r v a n H a a r l e m II (1628-1691),
vooral bekend om zijn mooie blonde vergezichten over ons duinlandschap (o.a. te
Cassel) en J a n W o u w e r m a n s (Haarlem 1629-1666 aldaar, broer van Philips),
wiens sappig werk vaak de aandacht trekt (afb. 166). Voorts vermelden wij
C o r n e l i s D e c k e r (vóór 1643-1678), die behalve landschappen ook interieurs
met wevers schilder-
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de

, Jan Decker

AFB. 167. ALLART VAN EVERDINGEN.
WATERVAL IN ZWEDEN. - RIJKSMUSEUM.

(werkzaam van 1640 tot 1660), R o e l o f v a n V r i e s (geb. te Haarlem ± 1631,
overl. te Amsterdam na 1681), M i c h i e l v a n V r i e s (2e helft 17e eeuw), G i l l i s
R o m b o u t s (2e helft 17e eeuw) en S a l o m o n R o m b o u t s (overleden vóór
1702). Bij de zes laatstgenoemde meesters is de samenhang met J. Ruisdael los
en beperkt deze zich vrijwel tot het in diens trant schilderen van de boomen en de
lucht. Bij hen is tevens Hobbema's invloed merkbaar en bovendien herinnert hun
werk nu eens aan Claes Molenaer, dan weer aan dat van Salomon Ruysdael of
Isaac van Ostade. Kortom, de kunst van deze meesters en die van nog meer dan
één uit dien kring - b.v. J a n L a g o o r (in het gild te Haarlem 1645) - is
Haarlemsch-Amsterdamsch getint en blijft uitgaan van natuurstudie en van de
compositie-methoden der realisten, wier leider Ruisdael was. Deze vindt ten slotte
in de boschschilders J a n L o o t e n (Amsterdam 1618-1681 Engeland?) en
A n t o n i e W a t e r l o o (Rijssel? 1609-Leeuwarden? na 1676) belangrijke
volgelingen, wier smaakvolle voortbrengselen inleiden tot het herfsttij onzer
schilderkunst. In Amsterdam leven in die jaren A d r . V e r b o o m (1628-1700) en
de opmerkelijke en veelzijdige A n t o n i e v a n B o r s s o m (1629 of '30-1677),
van wien o.a. het Bredius-Museum en het Museum te Boedapest werken bezitten.
In Den Haag trekt onze aandacht de veel reizende J o r i s v a n d e r H a a g e n
(Arnhem? ± 1615-Den Haag 1669), een der stichters der Confrerie Pictura aldaar
417)
en een der beste Haagsche landschapschilders van zijn tijd .
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Als schilder van watervallen is naast Jacob Ruisdael terecht bovenal bekend A l l a r t
418)
v a n E v e r d i n g e n (Alkmaar 1621-Amsterdam 1675 ). Deze broer van den
schilder Caesar van Everdingen kwam kort na 1640 in Zweden terecht, waarheen
hij vermoedelijk reisde met Lodewijck Trip ten einde er diens geschutgieterij
Julitabroeck af te beelden (schilderij in het Rijksmuseum). In 1657 verwierf hij het
burgerrecht te Amsterdam. In Zweden was hij sterk onder den indruk geraakt van
de imposante watervallen en rotspartijen. Hij wist deze op natuurlijke wijze en in
smaakvolle arrangementen uit te beelden (afb. 167). Aldus kreeg door Van
Everdingen het ten onzent populaire Alpenlandschap een mededinger in het
geschilderd Skandinavisch berglandschap. Op Ruisdael maakte dit grooten indruk.
Deze heeft op dit punt veel van Van Everdingen geleerd, maar was dezen weldra
de baas. Everdingen geeft zelden vergezichten maar doorgaans meer van nabij
geziene schilderachtige stukken bergnatuur met rotsen, blokhutten en dennen. Hij
heeft ook fraaie teekeningen en vele mooie etsen gemaakt, meest Zweedsche
landschappen, maar ook een reeks bijzonder levendige illustraties der geschiedenis
van Reintje de Vos. Bovendien zijn er geschilderde zeestukken van hem bekend.
Op dit gebied had hij den bekenden zeeschilder Ludolf Backhuysen tot leerling.
Onder onze schilders van bosch, beek en duin was na en naast Ruisdael verreweg
420)
de voornaamste M e i n d e r t H o b b e m a (Amsterdam 1638-1709 aldaar ). Hij
werd na den dood zijner moeder in een weeshuis opgevoed en was omstreeks
1655-'57 bij Jacob Ruisdael in de leer. In 1668 trouwde hij de keukenmeid van
burgemeester Lambert Reynst, bij welke gelegenheid Ruisdael als getuige optrad.
Het volgend jaar kreeg hij de betrekking van stedelijk wijnroeier en nadien heeft hij
niet veel meer geschilderd. Dat hij in materieelen zin niet fortuinlijk was blijkt uit het
feit dat hij op hoogst eenvoudige, haast armelijke wijze is begraven.
Onder de talrijke meesters uit Ruisdael's kring staat Hobbema bovenaan als de
meest zelfstandige en de eenige waarlijk groote figuur. Hoewel zijn kunst zonder
die van Ruisdael niet te verklaren valt en voor een deel daarvan afhankelijk is, blijkt
toch telkens, dat Hobbema uit geheel ander hout gesneden was dan zijn leermeester.
Zijn werk is noch klassiek noch magistraal; het dichterlijke en weidsche is hem
eveneens vreemd. Hij is niet een schilder van vergezichten en evenmin heeft hij
behoefte aan het zuiver karakteriseeren der boomen. Het is vaak moeilijk uit te
maken, welk soort boom Hobbema schildert, terwijl dit bij Ruisdael nooit een
vraagpunt uitmaakt. Steeds komt bij Hobbema het schilderachtige in de allereerste
plaats. Zoowel in techniek als in compositie is hij meer dan eens minder bereke-
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AFB. 168. JAN VAN DE CAPPELLE. WINTER. - MAURITSHUIS.

nend dan spontaan. Hij blijft dichter bij de werkelijkheid als geheel, d.w.z. dat hij eer
een bepaalde plek portretteert met eenig compositioneel arrangement dan dat hij,
gelijk Ruisdael, grootsche, min of meer abstracte composities opzet waaraan hij de
werkelijkheid ondergeschikt maakt. Zijn toets is mannelijker en krachtiger dan die
van Ruisdael en hij houdt van een malsche, ietwat dikke manier van kleur opzetten,
waarmede hij verrukkelijk frissche effecten bereikt. De lichtcontrasten zijn bij
Hobbema sterker dan bij Ruisdael, het koloriet meer afwisselend en vol
tegenstellingen, levendig, warm en opgewekt. Hij is soms schitterend maar nooit
elegisch. Waar Ruisdael vaak van dofgrauw naar grijs gaat, is Hobbema veelal gelig
in de lichten en bruinachtig in de schaduwpartijen. Gaarne schildert hij zonlicht en
vaak is bij hem zelfs de grijze dag van een zeldzaam zuivere klaarte. Deze bijzondere
kant van Hobbema komt het sterkst tot uiting in zijn Laantje van Middelharnis (afb.
170) waarvóór de bekende kunsthistoricus Waagen uitriep: ‘such daylight I have
never before seen in any picture!’
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AFB. 169. MEINDERT HOBBEMA.
WATERMOLENS. - MAURITSHUIS.

Mede omdat hij als wijnroeier minder tijd had, heeft Hobbema minder gemaakt
421)
dan Ruisdael . Ook is de keuze zijner onderwerpen, vergeleken bij die van
Ruisdael, beperkt. Nooit schilderde hij strand of zee, noch watervallen of korenvelden,
en er is slechts één stadsgezicht van hem bekend. Hij beperkte zich tot eenige
motieven, die hij aan Ruisdael ontleende. Het meest bekend zijn z'n Geldersche
watermolens (afb. 169), waaraan hij zijn roem dankt. Voorts schilderde hij boschrijke
streken (gaarne den zoom van een bosch), landwegen met zwaar geboomte (afb.
171) en enkele malen de ruïne Brederode en die van het huis Kostverloren aan den
Amstel.
Hobbema's gedateerde schilderijen beginnen in 1659, het jaar waarin hij
vermoedelijk, na een leertijd van misschien driejaren bij Ruisdael, zelfstandig ging
werken. Na 1668 is er nog slechts één gedateerd stuk, Het Laantje van Middelharnis
(afb. 170), waarvan men den datum o.i. terecht als 1689 leest.
Hobbema begon in Ruisdael's manier. Beiden schilderden meer dan eens
tegelijkertijd dezelfde plek en Hobbema trachtte dan geheel de wijze van zijn
leermeester te volgen. Dit werk is donkergroen, bruin en grijs, met
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AFB. 170. MEINDERT HOBBEMA 1689(?). HET LAANTJE VAN MIDDELHARNIS. LONDEN.
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luchten van helder wit en sterk blauw. Vergeleken bij zijn opgewekte werk van later
is het nog in mineur, hoewel er reeds meer licht in zit dan in gelijktijdige Ruisdaels.
Door zijn breeden toets wijkt Hobbema eveneens reeds aanstonds van zijn
leermeester af, al blijft er overeenstemming, zelfs nog in later tijd.
Op de jaren van den Ruisdael-invloed volgt omstreeks 1660 een periode waarin
Hobbema zijn eigen opgewekten aard vindt. Hij tracht allengs zijn leermeester te
overtreffen in levendigheid van behandeling en in afwisseling van licht en kleur. De
toets wordt iets dikker, het palet aanmerkelijk rijker. Het lichtroode dak van een
watermolen tegen grijs, lichtgroen en blond trekt hem aan. Uitmuntende voorbeelden
hiervan zijn de bekende watermolens in het Rijksmuseum. Zijn groote liefde voor
helder daglicht doet hem allengs luchtiger componeeren. Hij laat ons gaarne overal
tusschen de boomen door kijken, vaak tegen den dag in. Er heerscht soms een
teere zilveren toon; de atmosfeer onder de boomen is ongemeen stemmig. Ook de
toets kan dan teer zijn, soms bij Van der Neer af. Verscheiden van Hobbema's meest
beroemde watermolens zijn vermoedelijk in dien tijd ontstaan, o.a. die in het Louvre.
Die in het Buckingham Palace, welke mede tot Hobbema's beste werken behoort,
is van 1668. Reeds tegen 1663 komt hij tot de kronkelend beweeglijke slanke
stammen en takken, die voor zijn later werk zoo typisch zijn en waarboven de
wiegende kuiven van het loof soms topzwaar lijken. Het schijnt - maar zekerheid
422)
heerscht ook omtrent Hobbema's ontwikkelingsgang niet - dat hij intusschen mede
dien weelderigen, soms overladen stijl heeft ontwikkeld, die de meeste zijner
boschlandschappen en landwegen kenmerkt. Daaronder bevinden zich verscheiden
vrij groote fleurige, kleurrijke doeken met belangrijke figurale stoffeering van Adriaen
van de Velde of Joh. Lingelbach. Deze kapitale stukken pasten wonderwel in de
deftige binnenkamers der toenmalige Amsterdammers. Een der allermooiste van
dit soort, van 1663, een Hollandschen dijk met boerderijen en boomen verbeeldend
en gestoffeerd door A.v.d. Velde, bevindt zich in de verzameling Beit te Londen (afb.
172). In die soort van doeken leert men den opgewekten schilder kennen, voor wien
ons land een wereld vol rijke schoonheid en zomersche kleurenweelde is, bloeiend
en verfrisschend en tot vreugde stemmend.
Wil men hier te lande de verschillende opvattingen van Hobbema nagaan, dan
kan men in een klein schilderijtje in het Rijksmuseum (catalogus No. 1189) den
bruinen tijd leeren kennen. Ook het Bredius-Museum bezit zulk een werkje. De beide
alom bekende watermolens in het Rijksmuseum (van ± 1664) toonen de kleurige,
opgewekte opvatting en het begin van een dikker toets en grooter weelderigheid.
De teere, in zilver, bruin en geel ge-
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AFB. 171. MEINDERT HOBBEMA. BOSCHRIJK LANDSCHAP. - MUSEUM BOYMANS,
ROTTERDAM.

houden manier, die vermoedelijk van 1668 en iets later dateert, vertolkt het
423)
meesterlijk doek in het Mauritshuis (afb. 169 . Den weelderigen, rijken landschapstijl
van Hobbema (tusschen 1663 en '68?) kunnen wij in onze musea slechts in zijn
begin leeren kennen en wel in het ongemeen frissche, prachtig malsche landschap
dat het Museum Boymans bezit en dat een zijner meest juichende en zonnige
werken is (afb. 171).
Hobbema sleet het grootste deel van zijn leven in Amsterdam. Zijn motieven zocht
hij, naar men thans algemeen aanneemt, in Gelderland. Vergelijking zijner
watermolens toont, dat hij zich tot slechts weinige plekken beperkt heeft. Den
watermolen b.v., waarvan het Rijksmuseum twee verschillende afbeeldingen bezit,
heeft hij van diverse kanten gemaakt en heel de omgeving daarvan heeft hij nu eens
zus, dan weer zóó geschilderd. Wij weten met zekerheid, dat hij in Middelharnis is
geweest. Het beroemde Laantje van Middelharnis (Londen, National Gallery, afb.
170) berust, gelijk de Heer K. Blokhuis uitvoerig heeft aangetoond, geheel en al op
424)
ter plaatse gemaakte observaties . Dit misschien in 1689 op bestelling ge-
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AFB. 172. MEINDERT HOBBEMA 1663.
HOLLANDSCHE DIJK. FIGUREN VAN ADRIAEN VAN DE VELDE. VERZAMELING BEIT,
LONDEN.

maakte doek is een grootsche schepping, die alles overtreft wat de zeventiend'
eeuwsche landschapskunst na Rembrandt's dood heeft voortgebracht. Het Laantje
is een der meest treffende landschappen die de schilderkunst kent. Het munt in de
eerste plaats uit door de wijze waarop de weg, het dorp en het land daar in de vrije
ruimte liggen in het licht van een laten nazomerschen dag. Door de hoeken
nauwelijks af te sluiten en de weg-afstanden door gestalten te markeeren, maakte
de kunstenaar het schijnbaar weinig schilderachtige gegeven van den recht op den
toeschouwer toeloopenden weg tot een pakkende ruimte-suggestie. De rechte
slooten, de regelmatige beplanting van den tuin rechts en van den boomaanplant
links op het middenplan benutte hij mede ter bereiking van de dieptewerking.
Door de gradatie der verticalen voort te zetten zelfs tot in de met veel overleg
gegroepeerde wolkenlucht versterkte hij zoowel het effect van het verschiet als dat
der nabije welving van den hemel. Het ondanks de onsymmetrische details toch
goed volhouden der symmetrie is reeds op zichzelf een meesterstuk. Meer dan
eens is in onze schilderkunst iets derge-
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lijks beproefd, b.v. door Cuyp in een eveneens te Londen (Wallace Collection)
bewaard schilderij. Deze Cuyp is waarlijk allesbehalve een slecht doek, maar bij
vergelijking met Hobbema's meesterwerk valt hij in het niet omdat de recht uit de
schilderij komende weg het geheel op hinderlijke wijze in twee helften verdeelt.
Hobbema bond zoowel lineair als coloristisch zijn compositie tot een monumentale
eenheid. Daarbij deed hij de werkelijkheid nergens geweld aan, want hij gaf een tot
in kleinigheden goed gelijkend portret van het geval. Rechts in een nog heden als
tuin gebruikt stuk land staat een man vruchtboomen te enten of te snoeien.
Daarachter ziet men een meekrap-schuur, die er nog tot ongeveer 1879 gestaan
heeft. In de verte links ligt het dorp met de kerk en het raadhuis en rechts ziet men
het in 1682 aangebrachte havenlicht.
Onder de staalblauwe lucht met hel-witte wolken ligt het land in goudbruin en grijs
met daarop bruingroene boomen en lichtroode gebouwen, terwijl een kleurnoot van
rood in de figuren vóór de schuur het sterkste accent is na het wolkenwit. Hier en
daar schijnt de zon, in verschillende schakeeringen van licht. Een frissche bries
doet het geboomte wuiven. Het geheel is een wonderbaarlijk smaakvolle en forsche
uiting van eerlijk, gezond naturalisme, op allesbehalve hinderlijke wijze aan een
lineaire formule ondergeschikt gemaakt, geschilderd in een verrukkelijke techniek
en bijeengehouden door een harmonie van toon en kleur die onbeschrijfelijk is.
Men heeft over de dateering van het Laantje veel getwist, omdat het derde cijfer
van het jaartal onduidelijk is. Er kan echter zeer wel 1689 staan, hetgeen
425)
overeenkomt met de toenmalige situatie te Middelharnis . De boomen op den weg
zijn in 1664 en later geplant en konden dus in 1669 (het jaartal dat degenen
aannemen, die de schilderij vroeger willen plaatsen) nog niet zoo groot zijn, evenmin
als de boomen rond de kerk, die in de plaats waren gekomen van de in 1666
gerooide. Het havenlicht is eerst in 1682 geplaatst. Terecht neemt men dan ook
426)
tegenwoordig het jaar 1689 aan . Vroeger meende men, dat Hobbema na zijn
huwelijk niet meer geschilderd had en werd ontkend, dat iemand na twintig jaren
het penseel te hebben laten rusten plots tot zulk een meesterwerk in staat zou
wezen. Dit laatste argument is zwak en bovendien past het doek geheel in de
voorstelling, die men zich thans maakt van de stylistische ontwikkeling van Hobbema.
Wij willen hier nog een ander Hobbema-twistpunt uit vroeger jaren aanroeren, n.l.
dat zijner figuren. Langen tijd meende men, dat hij nooit zelf een figuur geschilderd
had. Het tegendeel blijkt waar: verreweg de meeste werken van Hobbema vertoonen
stoffeering van hemzelf, ook het Laantje
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van Middelharnis. In sommige gevallen echter, vooral wanneer er vee of zeer
belangrijke voorgrondgroepen met veel figuren noodig waren, wendde hij of de
handelaar voor wien hij werkte zich tot een specialist. Adriaen van de Velde heeft
aldus eenige (op z'n hoogst negen) malen, en Lingelbach misschien vijf keer in
Hobbema's werk figuren geschilderd. Ook aan Dirck van Bergen, Wouwermans,
Wijntrack, Storck, Gael en Graet worden figuren toegeschreven. De medewerking
427)
van deze meesters is echter verre van zeker .
Leerlingen in den letterlijken zin des woords heeft Hobbema niet gehad. Er zijn
wel meesters, die in zijn trant hebben gewerkt, b.v. N i c o l a e s H o o f t (1664-1748),
en er zijn er verscheidene wier werk soms op dat van Hobbema lijkt, zooals Cornelis
Decker, Gerrit van Hees, Sal. Rombouts en R. van Vries. Van invloed van Hobbema
op zijn tijdgenooten evenwel was geen sprake. Het landschapschilderen ging een
geheel anderen kant uit: in het navolgen van zijn opvattingen zat geen toekomst.
Hobbema's werk moge in sommige kringen waardeering hebben gevonden, als een
zeer groot meester gold hij in zijn tijd stellig niet.
De enorme waardeering voor Hobbema's kunst is eerst laat gekomen. Sir Joshua
Reynolds, in zijn Tour in Holland van 1781, vermeldt den meester nog niet, hoewel
hij werk van hem moet hebben gezien. Eerst tegen het begin der negentiende eeuw
ging men, vooral in Engeland, van zijn kunst houden en toen verhuisden vele zijner
beste doeken naar dat land, waar men den meester nog heden het best kan leeren
kennen. Sindsdien behoort zijn werk tot het meest bewonderde en hoogst
gewaardeerde onzer oude kunst.
De laatste der schilders van bosch en duin, op wien wij de aandacht willen vestigen,
is de technisch knappe, productieve maar eenzijdige J a n W i j n a n t s (Haarlem
428)
1625?-Amsterdam 1684 . Hij groeide in Haarlem op en schilderde er eerst
schaduwrijke partijen bij woningen en schuren, alsmede vergezichten die aan den
Haarlemschen Vermeer doen denken. Een intiem vroeg stukje bezit het
Rijksmuseum. In 1660 woonde hij reeds te Amsterdam. Hij had er een tapperij die
slecht ging. Ook met zijn kunst heeft hij nooit veel verdiend, zoodat hij in armoede
stierf. Zijn vrouw ging op het eind van zijn leven uit om schilderijen schoon te maken.
Wijnants schildert meest heuvelachtige boschstreken of duinen, waarin ranke
boomen, veelal berken, en een bergachtig verschiet (Dl. I, afb. 58). Hij versierlijkt
en ver-italiaanscht ons duinlandschap door het in zeer lichte tinten te houden en
maakt alles eleganter dan het is. De boomen vooral zijn bijzonder slank en keurig.
De techniek is meer dan eens gelikt, het geheel is meer arrangement dan
werkelijkheid. Wijnants' werk bevat allerlei
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zuidelijke elementen, zooals bergen en villa's, die hij zelf nooit aanschouwde omdat
hij nooit in het buitenland was. Aldus staat zijn kunst op de grens tusschen het
Haarlemsch realisme en het Italiaansche landschap van Both, Hackaert, Berchem
en anderen. Karakteristiek voor zijn werk zijn de vaak buiten proportie groote
voorgrond-partijen met een omgevallen boom, boomstronken en planten met groote
bladeren. Een tweede eigenaardigheid van den meester is, dat hij nooit zelf de
figuren in zijn werk schilderde. Dit deden zijn leerling Adriaen van de Velde en voorts
Wouwermans en Lingelbach, terwijl in zijn vroege werk soms eenden voorkomen
van Wijntrack. Die vaak zeer fraaie stoffeering verleent, vooral wanneer zij van de
hand is van Adriaen van de Velde of Wouwermans, een bijzondere charme aan
menig werk van Wijnants, dat anders niet zoozeer de aandacht zou trekken.
Wie er zich rekenschap van geeft welk een groote plaats Italië innam in de harten
onzer zeventiend'eeuwers, dien zal het niet verwonderen dat zelfs in den bloeitijd
onzer schilderkunst het I t a l i a a n s c h e l a n d s c h a p niet door het Hollandsche
opzij is gedrongen. Men bleef immers houden van afbeeldingen uit Italië, zoowel
om het landschap-zelf als om de daarmede bijna steeds verbonden idyllische,
429)
bucolische, arcadische of mythologische tafreelen .
Er valt een onderscheid op te merken tusschen het Italiaansche en het
italianiseerende landschap. Het eerste gaat van de Italiaansche werkelijkheid uit
en wil die afbeelden, het tweede imiteert Italië slechts voor een deel. Men denke
aan Rembrandt's landschappen te Brunswijk en Cassel (afb. 34) met Italiaansche
achtergronden; aan verscheiden werken van Ruisdael of Wijnants; aan de bergen,
die Cuyp achter Hollandsche weiden doet verrijzen, teneinde aan het milieu zijner
herders, koeien en schapen een arcadisch tintje te geven.
De schilders van het realistisch Italiaansch landschap vormen tezamen met die
van het Italiaansche herdersleven een groote groep. Wij willen laatstgenoemde
meesters echter op deze plaats niet behandelen, omdat zij eer bij de dierschilders
thuis behooren en vele hunner naast Italiaansche tevens Hollandsche dierstukken
schilderden. Zoo blijven dus slechts de schilders over, wien het in de eerste plaats
te doen was om de schoonheid van het Italiaansche landschap. De hoofdfiguur
430)
dezer groep is J a n B o t h (Utrecht ± 1618-1652 aldaar .
Hij en de zijnen staan onder den machtigen invloed van den grooten Franschman
Claude Lorrain en hun beginselen wijken dus sterk af van die der vertolkers van het
Hollandsch natuurschoon.
Het is opmerkelijk, dat Utrecht het centrum is van deze kunst van het
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AFB. 173. JAN BOTH. ITALIAANSCH LANDSCHAP. - UTRECHT.

Italiaansche landschap. Immers, Both woonde in dezelfde stad als het hoofd der
Hollandsche arcadiërs, C. Poelenburgh, en evenals deze was hij er bij Abraham
Bloemaert in de leer (1634). Daarna reisde Both naar Italië, waar hij in Rome en in
Venetië vertoefde. Reeds 1640 à 1641 was hij in Utrecht terug. In de Eeuwige Stad,
waar hij tot 1639 had gewerkt, was hij algeheel in den ban geraakt van de kunst
van Claude Lorrain en aldus ontwikkelde de reeds te Utrecht geheel in exotische
banen geleide kunstenaar zich tot iemand, wiens uitingen allesbehalve Hollandsch
waren. Toch was hij geen slaafsche Claude-navolger: hij behield een Hollandsche
techniek en ook zijn stijl en compositie zijn in menig opzicht persoonlijk, en vrij van
Claude. Nooit zal men dan ook een schilderij of zelfs een teekening van Both voor
het werk van Claude houden.
Het hoofdzakelijk streven evenwel van den Franschman: het weergeven van het
lichtdoorstraalde in het zuidelijk landschap en het arrangeeren der natuur tot een
dichterlijk ensemble, vindt men bij Both ten volle terug (afb. 173). Warm zonlicht
beschijnt zijn boomrijke berglandschappen. Meestal vertoonen deze een
kronkelenden weg met een herder, jager of reizigers, die leidt langs een rotswand
en waaronder men een dal ziet, terwijl in de verte bergketenen oprijzen. De
schilderwijze is helaas niet bijster krachtig: Both staat ver achter bij zijn groote
voorbeeld. Sterke tegenstellingen ontbreken. De indruk is kalm en gemoedelijk. Het
is een kunst, die onze landgenooten ten zeerste bewonderden. Hij had tal van
leerlingen en navolgers, vooral in den tijd toen de reactie tegen het Hollandsch
431)
realisme toenam . Men leert hieruit, hoe groot de geestkracht van iemand als
Hobbema moet
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AFB. 174. JAN HACKAERT.
HET TRASIMEENSCHE MEER. - RIJKSMUSEUM.

zijn geweest, die steeds sterk tegen de geheele Claude-Both richting gekant is
gebleven. Uit Both's werk en dat van den nog te bespreken Adam Pijnacker
432)
ontwikkelde zich een goed deel onzer achttiend'eeuwsche behangselschildering .
Jan Both had een broer, A n d r i e s B o t h (Utrecht ± 1608-Venetië ± 1645?),
433)
dien wij reeds in ons eerste deel terloops vermeldden . Jan en Andries reisden
tezamen naar Italië, waar Andries in Venetië verdronk. Jarenlang nam men op gezag
van Sandrart aan, dat Andries de figuren maakte in Jan's schilderijen. Evenwel,
Andries' zelfstandige werk, dat in den trant van Brouwer en Benjamin Cuyp is
geschilderd, lijkt geenszins op de figuren in Jan's landschappen, zoodat men terecht
geen geloof meer hecht aan de overlevering van de samenwerking der broeders.
Van Both's leerling B a r e n d B i s p i n k is geen werk bekend, terwijl H e n d r i c k
V e r s c h u r i n g weliswaar bij hem in de leer was, maar niet Both doch Wouwermans
434)
navolgde, zoodat wij hem na dezen meester zullen plaatsen .
Door en door een Both-navolger daarentegen is W i l l e m d e H e u s c h (Utrecht
1625-1692), die na een reis in Italië weer naar Utrecht terugkeerde, waar hij geheel
op de manier van zijn leermeester schilderde. Hij is een typische epigoon: motieven
en techniek zijn als die van Both, maar hij is gladder, eentoniger, een beetje
porselein-achtig reeds, zooals de 18e eeuw zou
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AFB. 175. JAN HACKAERT.
DE ESSCHENLAAN. FIGUREN VAN A. VAN DE VELDE. RIJKSMUSEUM.

worden. Hij had een neef J a c o b d e H e u s c h (Utrecht 1657 tot 1701 Amsterdam)
die op zijn beurt Willem navolgde. Men gaf hem dan ook in de schildersbent te Rome
den alles zeggenden bijnaam ‘Afdruck’.
435)
Nog vermelden wij J a n W i l s (Haarlem ± 1600-1666 , die deels in den trant
van Both, deels in dien van zijn schoonzoon Berchem schilderde en wiens vroege
werk (een schilderijtje te Hamburg) op dat van den ouden Haarlemschen Vermeer
gelijkt. Wils, wiens werk zeldzaam is, reisde behalve in Italië ook in Frankrijk. Ook
de Duitsch-Hollandsche schilder W i l h e l m v a n B e m m e l (Utrecht 1630-1708
Neurenberg), de oudste van het aan kunstenaars rijke schildersgeslacht van dien
436)
naam behoort tot dezen kring. Hij was een volbloed landschapschilder, niet wel
in staat zelf zijn werk met figuren te stoffeeren. Hij werkte twee jaar in Venetië en
vier in Rome en Napels. Vervolgens was hij in Londen, verbleef zes jaren in Cassel
in hertogelijken dienst en werkte sinds 1662 te Neurenberg.
437)
A d a m P i j n a c k e r (Pijnacker 1622-1673 Amsterdam , vermoedelijk een
leerling van Both, is veel zelfstandiger dan de genoemde Both-navolgers. Hij bracht
drie jaren in Italië door. Zijn werk is pittiger dan dat van Both; hij kan een mooi sappig
groen maken en smaakvolle arrangementen van berke- en beukeboomen met
belangrijke Wijnants-achtige voorgronden. Maar hij kan ook te donker wezen, te
sterk in de lichtcontrasten, te blauw-
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AFB. 176. JAN ASSELIJN 1647.
SPIJZIGING AAN DE KLOOSTERPOORT. - DRESDEN.

achtig in zijn groen. Pijnacker's stijl gaat meer dan eens naar het decoratieve en
het gelukte hem dan ook herhaaldelijk, in goede harmonie gehouden hoewel wat
donkere kamerbehangsels te schilderen. Zijn kleine doeken met onder boomen
gemeerde rivierschepen en veel figuren, karren, vee, enz. zijn vaak bijzonder
aangenaam door het zachte licht, de smaakvolle nuanceeringen van gelen, blauwen
en groenen en door de besliste voordracht.
Naast Jan Both en Pijnacker is J a n H a c k a e r t (Amsterdam 1628-1699
438)
aldaar? wel de meest bekende onder de schilders van zonnige Italiaansche
landschappen. Zijn Gezicht op het Trasimeensche Meer (afb. 174) behoort tot die
schilderijen uit het Rijksmuseum, die menigen bezoeker aanstonds opvallen. Nog
meer bekend echter is zijn Esschenlaan (afb. 175), in hetzelfde museum, een der
best geslaagde sous-bois-composities van het elegante soort, gelijk het laatste
kwart der 17e eeuw die zoo gaarne zag. Op dit gebied heeft Hackaert mooie
resultaten bereikt. Het moeilijk probleem van het weergeven van tusschen zwaar
loover spelend zonlicht heeft hij reso-
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AFB. 177. JAN ASSELIJN.
ZWAAN, ZIJN EIEREN VERDEDIGEND. - RIJKSMUSEUM.

luut aangepakt. Al bracht zijn vriend Adriaen van de Velde het tot een fijnere
oplossing (schilderij te Berlijn) en al moge in dezen het toppunt eerst zijn bereikt in
de negentiende eeuw door Corot en Diaz, toch behooren dergelijke werken van
Hackaert tot de opmerkelijke charmante prestaties onzer oude landschapskunst.
Men proeft er den volgeling van Jan Both in, den indirecten leerling van Claude
Lorrain, wiens werk Hackaert hoogelijk moet hebben gewaardeerd.
438a)
Hackaert heeft in Zwitserland en Italië gereisd . Het vroegst gedateerde
schilderij, dat wij van hem kennen, is van 1657, het laatste van 1685. Lingelbach,
Berchem en Adriaen van de Velde schilderden figuren in zijn werk.
439)
De naam van J a n A s s e l i j n (Dieppe 1610-1652 Amsterdam is wel een der
meest populaire uit de geschiedenis onzer schilderkunst en ieder kent het prachtig
portret van den meester van 1647, dat wij aan Rembrandt's etsnaald danken. Hij
droeg den bentnaam Crabbetje ‘omdat hij een ge-
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schroeide hand en gekromde

AFB. 178. FRED. DE MOUCHERON. LANDSCHAP. - MAURITSHUIS.

vingers had, zoodanig dat hij ternauwernood zijn palet daar meê konde vast houden’
(Houbraken III 64). Asselijn maakte in zijn jonge jaren ruitergevechten (Rijksmuseum),
440)
herhaaldelijk den slag bij Lützen . In Italië geraakte hij onder den indruk van de
kunst van Claude Lorrain. Hij was ongeveer even oud als Both en was met dezen
de eerste die Claude's landschapopvatting hier te lande ingang deed vinden. Zuiver
en helder is zijn schilderwijze van meet af aan. Zijn werk doet wel eens wat zakelijk
aan en hetgeen hij op het laatst maakte is niet altijd vrij te pleiten van een zekere
glasachtigheid en soms wat donker. Maar wat is het alles weergaasch knap
geteekend! Asselijn, die lang in Italië woonde, maakte daar veel landschap met
figuur (afb. 176). Hij was ongemeen productief. Hij was door en door naturalist,
d.w.z. dat hij, behoudens door arrangement, niet verfraaide. Zijn talent was zeer
veelzijdig ontwikkeld; hoewel meest Italiaansche zomerlandschappen schilderend,
veelal met bruggen, vee en paarden, zag hij er niet tegen op, ook de Italiaansche
natuur in den winter op het doek te brengen. Zijn beroemde Zwaan, zijn Eieren
440a)
verdedigend tegen een Hond , in het Rijksmuseum (afb. 177), is een ander bewijs
van Asselijn's veelzijdigheid en vervult ons met bewondering voor het kunnen van
dezen meester, die geenerlei aarzeling kent en die, zonder ooit onbescheiden te
zijn, toch met groote beslistheid en verbluffende, zij het koele zuiverheid te werk
gaat. De Zwaan doet ons begrijpen wat Asselijn gehad zal hebben aan zijn
vriendschap met Jan Baptist Weenix, met wien hij soms samenwerkte.
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Een bekend leerling van Jan Asselijn is F r e d e r i c k d e M o u c h e r o n (Emden
1633-1686 Amsterdam), die drie jaren in Parijs en Rome werkte en een zeer gezocht
landschapschilder was (afb. 178). Hij volgde de manier van Jan Both. Naast hem
noemen wij nog W i l l e m S c h e l l i n x (Amsterdam ± 1627-1678 aldaar), die veel
440b)
buitenslands was en wiens nagelaten werk De Moucheron en Berchem voltooiden .
Wij komen thans tot een der belangrijkste onderdeden der Hollandsche
landschapskunst, h e t d i e r l a n d s c h a p . Ook dit is een uitvloeisel van den drang
onzer schilders tot het uitbeelden van de natuur. Het dierstuk bereikte zijn toppunt
telkens daar waar de kunstenaar zijn realistisch doel het meest nabij kwam. De
voornaamste schilders van landschappen met dieren zijn Paulus Potter, Adriaen
van de Velde, Aelbert Cuyp, Nicolaes Berchem, Karel Dujardin en Philips
Wouwermans. Het zien dezer namen zal den lezer aanstonds doen begrijpen, dat
het onmogelijk is, de schilders van het Hollandsch en het Italiaansch of als zoodanig
bedoeld dierlandschap in twee afzonderlijke rubrieken te behandelen. Immers allen
hebben beide geschilderd; Potter weliswaar is zelden italianiseerend en Berchem
kiest slechts bij uitzondering een Hollandsch motief, maar al de overigen willen hun
landgenooten even vaak een Hollandsche als een Italiaansche of althans aan Italië
herinnerende omgeving suggereeren.
Het vee in de weiden is eerst betrekkelijk laat aanleiding geworden tot het ontstaan
van meesterwerken van schilderkunst. Weliswaar was reeds in de zestiende eeuw
Pieter Aertsen in staat tot een prachtstuk gelijk de ossekop in het Rijksmuseum,
maar dit beteekent nog niet meer dan het aanwijzen van de richting waarin ons
dierstuk eenmaal groot zou worden. Het begin der zeventiende eeuw bracht de
gestyleerde koeien en geiten van Bloemaert en de zeer natuurlijke van Moyaert (Dl.
I, blz. 145). Deze was de leermeester o.a. van Berchem, Jacob van der Does, J.B.
Weenix en hoogstwaarschijnlijk ook van Potter. Moyaert schilderde echter het
441)
Hollandsch vee nog slechts in Bijbelsche tafreelen en plaatste het evenmin in
onze weiden als Roelant Savery (Dl. I, blz. 233), die het bij voorkeur te midden van
442)
ruïnes en rotsen etaleerde. P i e t e r P o t t e r , de vader van den beroemden
Paulus, gebruikte het vee meest als accessoire bij pastorale portretgroepen.
De prentkunst, die reeds sinds de dagen van Lucas van Leyden de koebeesten
in hun natuurlijke omgeving weergaf, hield zich ook in het begin der 17e eeuw reeds
met het realistisch veestuk bezig en was dus, gelijk zoo vaak, de schilderkunst
vooruit. Een der fraaiste getuigenissen daarvan is Jan van de Velde's prent van
443)
1622, die wij in ons eerste deel (afb. 139) afbeeldden .
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AFB. 179. PAULUS POTTER 1647. DE JONGE STIER. - MAURITSHUIS.
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Nadat aldus de prentkunstenaars waren voorgegaan, begonnen omstreeks 1640
onze schilders te volgen. Of meesters gelijk G o v e r t C a m p h u y s e n , G e r r i t
444)
B l e e k e r en wellicht C o r n e l i s S a f t l e v e n
daartoe den stoot gaven, laten
wij in het midden. Al had reeds in 1639 Aelbert Cuyp vee in de weide geschilderd,
toch werd de definitieve formule voor ons realistisch veestuk eerst tegen 1642
gevonden, en wel door den vijfjaar jongeren Paulus Potter, in wiens met dit jaar
gemerkte schilderijen voor het eerst beslist en met overtuiging de richting wordt
444a)
ingeslagen, die gedurende meer dan twee eeuwen zou worden gevolgd . Kort
na Potter volgt de tien jaar jongere Adriaen van de Velde, wiens vroegste met
zekerheid te dateeren veestuk, van 1656, eveneens slechts realistisch is bedoeld.
Beider opvatting, compositie en vormgeving, maar vooral die van Potter, gaven
voortaan den toon aan, in veel breeder kring en gedurende veel langer tijd dan die
van Cuyp.
445)
P a u l u s P o t t e r (Enkhuizen 1625-Amsterdam 1654 was een zoon en leerling
van den reeds in Deel I genoemden dier-, genre- en stillevenschilder Pieter Potter.
Eerst werkte hij in Amsterdam, waar hij Moyaert's invloed onderging; in 1646 was
hij in Delft en van 1649 tot 1652 in Den Haag. Hij woonde er op de Dunne Bierkade
naast Jan van Goyen. Zijn twee laatste levensjaren bracht hij wederom door in
Amsterdam, waar burgemeester Tulp zijn maecenas was. Daar stierf Potter aan de
tering op acht en twintigjarigen leeftijd.
Potter behoort tot onze grootste meesters als de meest geniale uitbeelder van
het leven van het vee. Er is wel eens aan getwijfeld of hem met recht die plaats
toekomt. Deze twijfel is, naar het ons wil voorkomen, ontstaan doordien men àl te
veel dacht aan Potter's meest bekende werk, De Jonge Stier (afb. 179). Dit doek,
dat reeds in de achttiende eeuw een groote reputatie had en dat door de Franschen
in 1795 in het Louvre naast de werken van Titiaan en Rafaël werd ten toon gesteld,
omdat zij het tot de grootste kunstgewrochten van alle tijden rekenden, is stellig een
belangrijk kunstwerk, alleen reeds omdat het met klem pleit voor het goed recht van
het veestuk of liever vee-portret naast het toen reeds eeuwen oude paarden- en
hondenportret en bovendien omdat het de dieren in de weide geeft zonder idyllischen
of pastoralen bijsmaak en zonder handeling. Ontsproten uit een streven naar pure
waarachtigheid, was deze schilderij een verbluffend verschijnsel. Zij is dit in zooverre
gebleven als zij nog heden imponeert door de leuze: het vee zooals het is en niet
anders. De Stier beteekent de vestiging van het Hollandsch veestuk zooals dit
sindsdien door talloozen gedurende ruim twee honderd jaar is opgevat.
Toch is De Stier niet Potter's meesterwerk en evenmin behoort dit doek tot de
mooiste kunstgewrochten der schilderkunst. Het boeit door zijn
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fijnen toon, de krachtige schildering van den stierekop, de voortreffelijke
stofuitdrukking van huid en horens en door menig meesterlijk detail, o.a. in het
vergezicht met het dorp Rijswijk en het kasteeltje De Binckhorst. Het boeit ook door
den grooten durf die er spreekt uit deze eerste poging om zulk een soort van
werkelijkheid om te zetten in illusionistisch bedoelde schilderachtigheid, die ten
eenenmale vrij is van monumentale allure of decoratieve strekking en uitsluitend is
opgebouwd uit een schier eindelooze reeks van details, welke ten slotte een eenheid
moesten vormen.
Het niet ten volle bereiken van die eenheid en het gemis aan kracht van het geheel
temperen zonder twijfel het genot. Wij gevoelen bovendien het gemis aan sterke of
edele kleur en merken ten slotte tekortkomingen op zooals de niet goed op den
grond staande linker achterpoot van den stier, de onjuist geteekende gestalte van
den boer, de leegte van het lichaam der liggende koe. Maar met dat al blijft De Stier
toch de bewondering afdwingende poging van een jong genie van 22 jaar dat, zijn
krachten overschattend, niettemin het probleem zóó zuiver heeft gesteld dat het
sindsdien voor velen een voorbeeld en aansporing is geweest.
De Stier ging boven Potter's kracht en daarom doen diegenen verkeerd, die zijn
kunstenaarschap in de eerste plaats beoordeelen naar dit doek van 2½ bij 3½ meter.
Wil men den waarlijk superieuren Potter leeren kennen, dan moet men zijn
kabinetstukjes bezichtigen (afbb. 180 en 181). In deze komen Potter's groote gaven
algeheel tot uiting. Hij bezat geen fantazie, maar daarentegen een bijzonder scherpe
opmerkingsgave en leerde weldra hetgeen hij zag en allengs nauwkeurig kende
zeer precies weergeven. Zijn ontwikkeling toont, dat dit met moeiten gepaard ging
maar dat ten slotte zijn ijver en nauwkeurigheid hem deden triomfeeren. In het eerst,
b.v. in den Intocht in Kanaan, in het Museum te Neurenberg (1642), is hij nog wat
droog en houterig en zit hij in zijn landschap nog vast aan de traditie (Moyaert,
Wttenbrouck). Maar allengs komt de schilderachtigheid. Reeds zijn werk van 1644
(Koeien in de Weide, Cassel) toont ons een zelfstandig meester. Zacht licht,
smaakvol koloriet (zilverwit, blauwgrijs, matgroen, rood- tot geelbruin) en
weloverwogen compositie kenmerken dan reeds zijn schilderijen. Het beste is Potter
daar waar hij eenvoudig is, dus waar hij in het kader eener sobere compositie weinig
beesten afbeeldt. In uit vele dieren en menschen samengestelde schilderijen, gelijk
de bekende groote Boerderij in de Ermitage te Leningrad, weet hij geen eenheid te
bereiken en valt de compositie uiteen. Ook bleven zijn gecompliceerde groepeeringen
niet altijd vrij van perspectief-fouten.
Potter was met hart en ziel dierschilder. Vooral de koeien in al hun doen en laten
heeft hij met de grootst denkbare toewijding bestudeerd, in de
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AFB. 180. PAULUS POTTER 1647.
KOEIEN OP WEG NAAR DE WEIDE. - WEENEN, GRAAF CZERNIN.

eerste plaats om ze zuiver weer te geven, in de tweede plaats teneinde hun functie
in het weidelandschap schilderachtig te interpreteeren. Behalve de beesten kende
hij al hetgeen er in de weilanden en aan de slootkanten viel te bespeuren van het
late voorjaar tot den beginnenden herfst: het gras, het onkruid, de bloemen en
waterplanten beeldde hij voortreffelijk af.
In het veestuk zocht Potter meest het kalme en behaaglijke. Zijn groote liefde was
de stilte der weiden en de rust van het Hollandsche vee. Waar hij onze koeien,
schapen, varkens en geiten onder den blooten hemel weergeeft, is hij op zijn
allerbest. Onze weiden boden toen den schilder in menig opzicht meer afwisseling
dan thans. Het bonte vee was in de meerderheid en er was dus meer en andere
kleur. Ook het samen weiden van koeien, schapen, geiten en varkens gaf geheel
andere motieven dan thans doorgaans het geval is. In deze weiden werd Potter
niet, gelijk Cuyp of Camphuysen, geïnspireerd door het op koeienruggen schijnend
en in de weteringen weerkaatsend zonlicht, noch zocht hij er, gelijk Adriaen van de
Velde, het malsche van het groen
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AFB. 181. PAULUS POTTER 1651. VROEGE MORGEN. - RIJKSMUSEUM.

of, gelijk Van der Neer of Ten Oever, de omtrekken tegen zonsondergang. Romantiek
of dier-idylle wilde hij evenmin. Schilderde hij al eens een als genrestuk opgevat
gegeven met boeren en vee, dan was het resultaat niet van de beste. Want ook dit
lag buiten Potter's lijn. Evenzoo leidden zijn pogingen in de richting van hetgeen
men kan noemen het heroïsch dierstuk niet tot gelukkige uitingen. De Berenjacht
(Dl. I, afb. 40) en Het Leven van den Jager (Ermitage) toonen dit ten duidelijkste.
Ook waar Potter offert op het altaar der mythologie (Orpheus, Rijksmuseum) blijkt
hij op den verkeerden weg en evenmin mogen al zijn Wouwermans-achtige
genrestukjes met ruiters bij de herberg (Schwerin) even geslaagd heeten. Des te
grooter is hij in zijn oneindig liefderijke weergave van de schoonheid onzer weiden
met hun vee, hetzij onder egale zonbelichting, hetzij bij dreigend onweer (De
brullende Stier, Buckingham Palace) of onder de strakke lucht van een zilvergrijzen
dag. Vooral den vroegen ochtend schildert Potter gaarne. Bijvoorbeeld het
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AFB. 182. PAULUS POTTER. PAARD. - SCHWERIN.

uittrekken van het vee naar de weide (afb. 180). Hij schildert dan de lange schaduwen
der koeien in de laag staande zon en den warmen adem der beesten, die uitwasemt
in de morgenstilte. Of hij geeft de stemming van eenige uren later, om een uur of
zeven midden in den zomer, met het nog even wazige van zulk een stillen ochtend
en de rustige opgewektheid van de beesten (afb. 181).
Bij het weergeven van zulke stemmingen is Potter in zijn element. Zijn lust naar
detailleeren, naar zakelijk copieeren kan hij dan tevens botvieren en aldus blijk
geven van zijn kennis van het leven van de koeien onderling. Waar hij de stemming
laat overheerschen en àl te veel figuur en beweging vermijdt, is zijn werk superieur.
Naast koeien heeft Potter ook schapen, geiten, varkens en paarden uitgebeeld,
maar toch is zijn gebied meer beperkt dan dat van A. Cuyp, A.v.d. Velde of K.
Dujardin.
Ondanks de soms ietwat harde voordracht maken Potter's kabinetstukjes indruk
door hun frissche, soms bijkans naïeve natuurlijkheid en de toegewijde schildering.
Zij zijn noch sappig, noch luchtig of levendig en opgewekt gedaan, integendeel soms
aan den zwaren kant. Maar de rust en de ernst waarmee ze zijn geschilderd, de
ongeloofelijke vlijt en de vaak meesleepende stemmigheid maken de beschouwing
ervan tot een waar genot. Voor werken gelijk dat bij Graaf Czernin (afb. 180) staat
men in groote bewondering.
Potter heeft veel op bestelling gemaakt. Wij kennen van hem portretten van
paarden (Hamburg, Parijs, Schwerin, Amsterdam), het portret van Dirck Tulp te
446)
paard (Dl. I, afb. 44 , de levensgroote beeltenis van een
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waakhond (Ermitage), kleine hondenportretten (Amsterdam) en zoo meer. Soms
weet hij bij het uitvoeren van zulk een vaak ondankbare opdracht de moeilijkheid
op te lossen door het plaatsen van het dier in een houding die het voordeelig doet
uitkomen (afb. 182) of door het in een aangenaam licht te zetten.
Hier te lande vindt men niet zeer veel schilderijen van Potter in de musea, maar
het Mauritshuis bezit, naast den Stier, Het spiegelend Koetje (Dl. I, afb. 34) en
Koeien in de Weide, en het Rijksmuseum een zevental kabinetstukjes, waaronder
zijn Vroege Morgen (afb. 181). Te zamen geven deze schilderijen een goeden indruk
van Potter's kunst. De Berenjacht (Dl. I, afb. 40) heeft sinds eenige jaren in het
stadhuis van 's meesters geboortestad Enkhuizen een eereplaats.
Behalve schilder was Potter ook een etser van groote beteekenis, een der
447)
voornaamste in de eerbiedwaardige reeks onzer onvolprezen peintres-graveurs .
Teekeningen van hem zijn er niet veel. Houbraken, die zijn gegevens had van de
familie van Potter's weduwe, vertelt, dat de schilder op zijn wandelingen in een
‘tafelboekje’ schetste. Is dit, hetgeen wij vermoeden, een boekje met leien geweest
waarin hij telkens die details teekende die hij noodig had voor zijn werk, dan verklaart
dit de schaarschte aan teekeningen van den meester. Tijdens zijn leven was Potter
reeds dermate vermaard, dat zijn teekeningen stellig aanstonds na zijn dood zouden
zijn verzameld indien hij ze had bewaard.
Potter had een zwakke gezondheid. Het portret in het Mauritshuis, dat Van der
Helst van hem schilderde in het jaar van 's kunstenaars dood, leert ons een lijdenden
maar ongemeen sympathieken jongen man kennen. Hij stierf reeds op 28-jarigen
leeftijd. Maar ondanks zijn àl te vroegen dood heeft Potter tot de ontwikkeling en
den roem onzer schilderschool zooveel bijgedragen als weinig anderen.
Door zijn schilderijen en vooral ook door zijn etsen werd Potter de leidsman van
tallooze dierschilders. Johan Leducq (Den Haag 1630?-1676 of '77) was zijn leerling.
Adriaen van de Velde, Dujardin en Albert Klomp (Amsterdam ± 1618-1688 aldaar)
ondergingen zijn invloed. Adriaen Verdoel (± 1620-na 1695) schilderde varkens in
448)
448a)
Potter's trant . E m a n u e l M u r a n t (Amsterdam 1622-Leeuwarden 1700? ),
hoewel leerling van Wouwermans en meer landschap- dan dierschilder, imiteerde
op minutieuze doch ietwat droge wijze Potter's techniek.
Ook de late 18e en de 19e eeuw tellen tallooze Potter-navolgers, o.m. Jan van
Gool, J.B. Kobell, P.G. van Os, B. Ommeganck en later W.J. van Troostwijk, H. van
de Sande Bakhuyzen en W. Verschuur. Zelfs Anton
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AFB. 183. ADRIAEN VAN DE VELDE 1663.
VEE ONDER BOOMEN. - MAURITSHUIS.

Mauve en Willem Maris spiegelden zich in hun vroege werk aan Potter, om niet te
spreken van Stortenbeker, Jan Vrolijk, De Haas en andere negentiend'-eeuwers,
die door Potter's liefde, ijver en nauwkeurigheid werden bezield.
Na Potter mag de eveneens jong gestorven A d r i a e n v a n d e V e l d e
449)
(Amsterdam 1636-1672 aldaar ) terecht gelden als een der grondleggers van het
realistisch veestuk, al was hij verre van uitsluitend dierschilder. Hij behoorde tot de
bekende kunstenaarsfamilie Van de Velde en was een broer van den zeeschilder
Willem van de Velde den Jonge. Hij begon - het spreekt vanzelf - onder leiding van
zijn vader Willem van de Velde den Oude en van zijn drie jaar ouderen broeder.
Vervolgens kwam hij bij Jan Wijnants in Haarlem. Al valt er wel hier en daar in
Adriaen's werk samenhang met die meesters op te merken, b.v. in de manier waarop
hij een lucht, een zee en schepen behandelt, toch spreekt uit heel zijn oeuvre een
sterk persoonlijk
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AFB. 184. ADRIAEN VAN DE VELDE. DUIN EN ZEE. - VERZAMELING JURGENS,
LONDEN.
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talent. Hij zag de dingen opgewekt en zonnig en had een charmante manier van
werken: vlot en niettemin verzorgd en zuiver; frisch en naturalistisch en bovendien
ongemeen beschaafd. De stijl van dezen aristocraat onder onze landschapschilders
is in zijn beste werk soepel en elegant zonder ooit te vervelen; zijn koloriet is
ongemeen levendig en toch niet bont. Hij was zeer veelzijdig. Immers zijn
meesterwerken vindt men niet slechts onder zijn dierstukken maar ook onder zijn
strandgezichten en landschappen, terwijl hij als schilder van kleine figuren, waarmede
hij zijn werk en dat van anderen stoffeerde, zijn weerga nauwelijks vindt. Als portrettist
was hij knap, zonder evenwel uit te blinken. Zijn mythologische onderwerpen zijn
min of meer als bijkomstigheden verscholen in zijn dierstukken (b.v. Mercurius en
Argus, Weenen, Liechtenstein-collectie). Dat deze katholieke schilder voor zijn
Bijbelsche tafreelen niet altijd den juisten vorm wist te vinden, betoogden wij reeds
450)
eerder (Dl. I, blz. 110 en afb. 66 . Toch zijn er sommige mooie onder, gelijk de
Sint Jeroen te Schwerin in een fraaie landschapomgeving. Zeer aantrekkelijk zijn
de reeksen zijner teekeningen en fluweelige etsen. De veelzijdigheid van Adriaen
van de Velde blijkt bovendien uit het feit dat hij de plastiek beoefende. Hiervan is
helaas niets over dan een fotografische afbeelding van een door hem in 1659 naar
451)
de natuur geboetseerde liggende koe , een voortreffelijk kunstwerk, pretentieloos
en zonder de minste moeite gemodelleerd, blijkbaar bedoeld om als voorbeeld te
452)
dienen bij het schilderen .
Als dierschilder is Adriaen van de Velde terecht het meest bekend. Inderdaad
was het afbeelden van dieren, vooral van koeien, zijn voorliefde. Hij schilderde ze
zoowel in Hollandsche als in Italiaansche omgeving en het was hem onverschillig
of Hollandsche koeien bij Romeinsche ruïnes graasden. Het lijdt geen twijfel of
Potter's kunst heeft hem leiding gegeven bij het dierschilderen. Van de Velde's ets
van 1653 (B. 17) en sommige vroege schilderijen (Zonsopgang, Louvre) verraden
dit aanstonds. Men kan zien, dat hij aanvankelijk tevens naar Karel Dujardin en
453)
Berchem keek . Maar er is toch van meet af aan zooveel eigens in zijn werk, dat
men meer van aansporing door anderer kunst mag spreken dan van invloed. Zijn
manier van teekenen is reeds aanstonds minder pijnlijk en precies dan die van
Potter. Ook zocht hij niet, gelijk deze, kracht van expressie. In de plaats van Potter's
vaak harde strengheid heeft Adriaen, naast gelijke zorgvuldigheid, een lossen en
luchtigen toets. Dit spruit deels voort uit 's meesters aard, deels uit het Haarlemsch
milieu waar hij leerde. Het getuigt van een merkwaardig inzicht in zijn speciale
artistieke behoeften, dat deze Amsterdammer, opgroeiend in een omgeving van
uitsluitend schilders, desniettemin zijn verdere opleiding in Haarlem zocht. Aldus
ontstond de bijzonder gelukkige
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AFB. 185. ADRIAEN VAN DE VELDE 1665
IJSVERMAAK. - DRESDEN.

vermenging van den rustigen, verzorgden Amsterdamschen kabinetschildertrant
(dien b.v. Willem in zijn werk vertoont) met het elegante en koloristisch sappige van
Wijnants' werk en de compositioneele en atmosferische opvattingen van Isaac van
Ostade en Philips Wouwermans. Deze vermenging had ten gevolge het ontstaan
van een kunst van hoog gehalte.
Bij Adriaen's werk kan men spreken van adeldom. Zijn beste werken vertoonen
een warm koloriet, een getemperde blijheid, een reeks van elegante vormen. Zij
454)
ademen een weldadige rust. Het oudst gedateerde is van 1654 . Van dat jaar af
kunnen wij 's meesters ontwikkeling tot zijn dood volgen. Zijn kleine werk is in het
algemeen beter dan zijn groote doeken gelijk het Wijnants-achtige Landschap met
den Grondbezitter en diens Familie (Rijksmuseum) of het groote stuk van 1659 in
het Museum te Schwerin, waarop men een pont ziet met vee en tal van gestalten,
455)
o.a. Romeinsche landsknechten .
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De kleine dierstukken van dezen kunstenaar boeien ons door de warmte der
schaduwen en de fraaie groepeering (afb. 183). Het geboomte is van grooter rijkdom
dan dat van Potter, de lichtval meer sprekend. Op de stofuitdrukking (b.v. het
glanzende van een huid, het malsche van het gras) legt de schilder sterk den nadruk.
Adriaen van de Velde hield evenveel van het Hollandsche als van het Italiaansche
dierstuk en was in beide gaarne idyllisch. Of hij ooit in Italië is geweest, weten we
niet. De manier waarop hij tafreelen uit dat land weergeeft, o.a. in zijn afbeeldingen
van Romeinsche ruiters (schilderij van 1665 in München) doet ons er toe overhellen,
een verblijf aldaar als zeer waarschijnlijk te beschouwen. Dit zou dan vóór zijn
huwelijk in 1657 moeten zijn geweest.
Ook paarden en honden schilderde Adriaen van de Velde gaarne. Er bestaan (in
Leipzig, in Buckingham Palace enz.) jachtritten en pleisterplaatsen van hem in den
trant van Wouwermans, waarin de dieren bijzonder mooi zijn uitgebeeld.
Behalve als dierschilder munt Adriaen van de Velde uit door zijn schaduwrijke
boomlandschappen, waarvan dat te Berlijn en De Boschweide en Hertenjacht te
Frankfort de voornaamste zijn. Vaak heeft hij ook ruime luchten geschilderd, b.v. in
het Hollandsch Landschap met Paarden in de Wei (Berlijn), dat bijzonder teer in
den toon is, en bovenal in zijn beroemde strandjes, gelijk die te Cassel, in het Louvre
en in het Mauritshuis. Een verrukkelijk stukje, uiting van een spontane impressie en
even raak van toets als fijngevoelig van opvatting, is het Strandgezicht der
verzameling Jurgens (afb. 184). Hij schildert landschappen bij ochtend en avond,
in lente, zomer en herfst en toont zich dus ook in dit opzicht veelzijdig. Zijn ietwat
fluweelige wintergezichten (afb. 185) missen het subtiele van die van Van der Neer
en het krachtige van die van Van de Cappelle, mede omdat het figuur er te veel op
den voorgrond treedt.
De gestalten spelen in een groot deel van Adriaen's werk een groote rol. Hij was
een der meest begaafde figuurteekenaars en -schilders van alle tijden. Een enkelen
keer schilderde hij een zeer mooi genrestukje in den trant van Metsu (Drinkend
Meisje, 1662, Dresden), maar zijn grootste triomfen vierde hij in zijn kleine figuren,
ondergeschikt aan het landschap. Hetgeen naast de vlotte conceptie en juiste
plaatsing der gestalten opvalt, is hun bouw en beweging. Zij zijn alle gracieus. Zelfs
den boeren is een ongewone distinctie eigen en de nauwelijks bekleede
schuitevoerders zijn uitgezochte prachtgestalten. Hier is invloed van Poussin niet
uitgesloten. De proporties en standen zijner halfnaakte figuren, b.v. die op zijn ponten
(Louvre, Schwerin), zijn academisch en geven blijk van degelijke anatomische
kennis.
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AFB. 186. AELBERT CUYP. HOLLANDSCH VEE. - BOEDAPEST.
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Het is een genot, de figuurtjes op Adriaen's strandgezichten te bestudeeren. Talloos
zijn bovendien de kleine gestalten waarmede hij het werk van zijn makkers stoffeerde.
Hierin zijn de figuren met veel smaak gekozen en aangebracht. Door de
bescheidenheid waarmede zij hun ondergeschiktheid in letterlijken zin bewaren,
dragen zij in hooge mate bij tot de schoonheid van het geheel. Jan Wijnants, Fred.
de Moucheron en soms Ruisdael, Hobbema, Van der Haagen en Willem van de
Velde profiteerden van deze bijzondere gave van Adriaen. Vaak wordt de stoffeering
van werk van Jan van der Heyde aan Adriaen van de Velde toegeschreven. Van
der Heyde was evenwel een zóó knap figuurschilder, dat men mag aannemen dat
456)
hij in verreweg de meeste gevallen zelf de gestalten in zijn werk aanbracht .
Het is dezen schilder ondanks zijn roem niet gelukt van zijn kunst te leven. Zijn
vrouw moest een kousenzaak drijven, wilde het gezin rondkomen.
Adriaen van de Velde vond vooral als dierschilder veel navolging. Als zijn leerlingen
gelden o.m. D i r c k v a n B e r g e n (Haarlem 1645, overleden aldaar na 1690) en
J o h a n n e s v a n d e r B e n t (Amsterdam 1650-1690 aldaar). De eerste werkte
als zijn leermeester, de andere volgde Berchem na.
Als navolger van Adriaen van de Velde moge nog de aandacht worden gevestigd
op Moyaert's leerling J a c o b v a n d e r D o e s I (Amsterdam 1623-1673). Deze
reisde in 1644 over Parijs naar Rome, waar hij den bentnaam Tamboer kreeg. Tegen
1650 keerde hij naar zijn vaderland terug, waar hij in 1656 tot de oprichters der
Haagsche Schildersconfrerie behoorde, waarvan hij herhaaldelijk hooftman of deken
was. In 1661 werd hij secretaris van Sloten. Van der Does schilderde Italiaansche
dierlandschappen in A. van de Velde's trant, maar gladder en minder doorschijnend.
Hij werd op zijn beurt nagevolgd door zijn zoon S i m o n v a n d e r D o e s
(Amsterdam 1653 of'54-Antwerpen na 1718), een vruchtbaar dierschilder, wiens
werken soms niet van die van Jacob vallen te onderscheiden maar in het algemeen
457)
zoetelijker zijn. Simon behoort reeds tot den vervaltijd onzer schilderkunst .
Naast Potter en Van de Velde zijn ontegenzeglijk Aelbert Cuyp en Nicolaes Berchem
onze grootste dierschilders. Laatstgenoemde staat bij Cuyp achter en bovendien
beeldt hij bijna uitsluitend Italiaansche diertafreelen uit. Wanneer wij dus den
grootsten der beide meesters willen laten voorgaan en tevens het Hollandsch dierstuk
op de eerste plaats willen laten, is thans A e l b e r t C u y p (Dordrecht 1620-1691
458)
aldaar) aan de beurt .
Deze was evenmin als Adriaen van de Velde uitsluitend dierschilder. Ja, men kan
zeggen dat, zoodra zijn kunst tot rijpheid is gekomen, zijn verlangens meer gaan
naar het weergeven van het zonlicht dan naar het door hem geschilderd onderwerp.
Want waar hij kan, maakt hij dit aan het zon-
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AFB. 186fa. AELBERT CUYP.
KOEIEN AAN DE RIVIER. - MAURITSHUIS.

licht ondergeschikt. De dichter gaat dan boven den verteller. Aldus ontstaan de
weidsche, lichtende doeken, die Cuyp terecht den naam van den Hollandschen
Claude Lorrain hebben verschaft.
Cuyp was niet, gelijk Potter, in de eerste plaats propagandist voor het realistisch
dierstuk, noch een baanbreker voor het idyllisch veestuk. Ook oefende hij geen
invloed op de verdere ontwikkeling onzer dierschildering, want hetgeen er op dit
punt van hem uitging bepaalde zich vooreerst vrijwel tot het Dordtsche eiland. Alleen
als lichtschilder maakte hij, met Both, indruk op zijn tijdgenooten en hielp hij een
helderder kleur in onze schilderkunst voorbereiden. In de lichtschildering is Cuyp,
voorgegaan door Rembrandt en Jan Both, weliswaar slechts een voortzetter en
vernieuwer. Maar welk een vernieuwer! Zijn werk vertoont een atmosfeer die aan
geen ander meester eigen is. Het behoort tot het meest schitterende uit het derde
kwart der zeventiende eeuw en Cuyp's briljante veestukken (afbb. 186 en 186a) en
in zonlicht badende riviergezichten (afb. 187) zijn mee het meest boeiende wat onze
kunst kent. Daarom is hij een onzer grootste schilders.
Cuyp bracht het grootste deel van zijn leven door in zijn geboortestad Dordrecht.
Daar leerde hij met zijn oom Benjamin Cuyp bij zijn vader Jacob Gerritsz. Cuyp (Dl.
I, blz. 320). Vervolgens heeft hij blijkbaar gereisd en vermoedelijk in Utrecht vertoefd,
gelijk wij verderop meenen te kunnen
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aantoonen. Na den dood van zijn ouders († 1651 en 1654) kwam hij in het bezit van
een aardig vermogen en weldra werd hij door een deftig huwelijk, in 1658, een der
meest geziene burgers van Dordrecht, waar hij verschillende kerkelijke en
regeeringsambten vervulde. Behalve een huis in de stad bezat hij het buitengoed
459)
Dortwijk, waar hij vele motieven voor zijn dierstukken zal hebben opgedaan .
Door gebrek aan een voldoend aantal gedateerde schilderijen is Cuyp's
ontwikkelingsgang slechts in hoofdtrekken vast te stellen. Zijn vroege werk is geheel
in den trant van dat wat Jan van Goyen en Aert van der Neer omstreeks 1635-'40
maakten: geel tegen grijs. Maar het is aanstonds zóó persoonlijk, dat men het nooit
460)
voor werk van een dezer meesters zal houden . Cuyp kan Van der Neer, die tot
1630 in Gorcum werkte, hebben gekend, terwijl Van Goyen's verblijf te Dordt blijkt
uit diens vele gezichten op die stad.
Een reeks van krijtteekeningen van Cuyp, die stylistisch geheel zijn behandeld
in den trant van zijn vroege schilderijen, vertoonen gezichten op verschillende
Hollandsche steden (Leiden, Haarlem, Alkmaar enz.). Ook komen Arnhem, Nijmegen,
Hoog-Elten (Dl. I, afb. 37), Ubbergen enz. op zijn schilderijen voor en zelfs kerken
uit het Kleefsche land. Hieruit kan men afleiden, dat Cuyp langs Maas, Waal en Rijn
heeft gereisd gelijk Van Goyen dit deed. Dat hij ook in Utrecht is geweest, bewijst
zijn voorliefde om op zijn doeken den Domtoren aan te brengen. Het is verre van
ondenkbaar, ja het wil ons zelfs waarschijnlijk voorkomen, dat hij eenigen tijd in
Utrecht heeft gewerkt. Zijn vader had daar geleerd bij A. Bloemaert, die in 1634
Both als leerling had. Er waren dus relaties met Utrecht, waar Aelbert in aanraking
kon komen met Jan Both, die sterk onder den invloed stond van Claude Lorrain.
Aldus zou dan de ommekeer zijn te verklaren, die Cuyp den Van Goyen-stijl heeft
doen verlaten en hem tot de lichtschildering in Claude's trant bekeerde. Vermoedelijk
had deze ommekeer plaats omstreeks 1645 en stellig had hij zijn beslag in 1650.
Uit den overgangstijd dateeren vermoedelijk schilderijen gelijk het Bergachtig
Landschap in het Rijksmuseum (cat. No. 744, H. d. Gr. No. 406). Evenwel, het kan
niet uitsluitend de aanraking met Both zijn geweest, die Cuyp's stijlverandering
teweegbracht: ook Rembrandt's kunst speelde hier blijkbaar een rol. Ons is van
eenigerlei onmiddellijk contact tusschen beide meesters niets bekend, maar Cuyp
moet Rembrandt's werk reeds gezien hebben voordat diens Dordtsche leerlingen,
S. van Hoogstraten (± 1654), N. Maes (vóór'53) en A. de Gelder (± 1661), naar
Dordrecht terugkeerden. Er is in Cuyp's wonderfraaie combinaties van lichtend grijs,
diep zwart en fonkelend goudgeel (Mansportret te Londen van 1649, Koeien te
Boedapest, afb. 186) zóóveel dat onmiddellijk aan Rembrandt herinnert en er valt,
zuiver technisch gezien, in verscheiden
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AFB. 187. AELBERT CUYP.
ZONNIGE RIVIER. - MUSEUM BOYMANS.

werken, die kort vóór of kort na 1650 moeten vallen, een dusdanige eerbied voor
Rembrandt's schildertrant te onderkennen, dat het, voor ons althans, vaststaat, dat
Cuyp deemoedig en vol bewondering 's meesters kunst op zich heeft laten inwerken
en de gevolgen daarvan als een weldaad heeft ondervonden. Aan dezen indruk
ontkomen wij evenmin bij het aanschouwen van Cuyp's dierstukken als bij het
bewonderen van zijn magische riviergezichten (afb. 188).
De kunst van den tot rijpheid gekomen Cuyp is de uiting van een geheel op zichzelf
staand kunstenaar van zeer bijzondere gaven. Hij is een hartstochtelijk
natuurliefhebber, een schilder wien het een behoefte is telkens weer naar buiten te
trekken, er te teekenen en de natuur te bestudeeren (Dl. I, afb. 37). Hij kende elk
detail: niets wat het bestaan op de boerderij betreft had voor hem eenig geheim en
ook van het leven op het water, het roeien en zeilen, wist hij alles. Zijn
opmerkingsgave paart hij aan menig ander groot schilder van zijn tijd, maar in zijn
wijze van samenvatten van het belangrijke en het subordineeren der details is hij
een verschijning op zich-
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zelf. Zijn kijk op het landschap wijkt geheel af van dien zijner landgenooten. Noch
Van Goyen, noch de Ruisdaels, noch ook Vermeer of Rembrandt zagen het water
en het land gelijk Cuyp. Even persoonlijk als de opvatting is, even sterk en kernachtig
zijn de stijl en techniek van den rijpen Cuyp. Het meest apart is zijn wondere licht.
Dit beheerscht de compositie: deze is aan het licht ondergeschikt en zoodanig
gebouwd dat zij het opvangt en omvat. Luchtige toetsen tintelen en flonkeren over
doorschijnende, egaal uitgestreken of forsch geborstelde en in gelijke toonwaarde
gehouden partijen. De luchten met hun vlug geschilderde en kantig omtrokken
wolken zijn gedrenkt in zonne-atmosfeer; de koeienruggen, de zeilen der schepen,
de daken van Dordt, het stil spiegelende water, de verre horizonten met opdoemende
steden en torens, het is alles gezien in een wazigen sluier van gulden licht. Hoe
geheel anders is dit licht dan dat van Rembrandt! Het is tooverachtig noch somber,
geheimzinnig noch verrassend. Al evenmin is het fel en krachtig. Maar het is
opgewekt, een blijde verheerlijking van een zonnigen dag, een vredigen stillen avond
of een ijlen lichten laten wintermiddag. Cuyp's werk verraadt de voortdurende
verrukking van den dichter, die het sterke buitenlicht met heel zijn wezen liefheeft.
Cuyp stelt het probleem principieel anders dan Rembrandt. Hij laat het licht niet
opdoemen uit het donker. De geheele schildering is een doortinteling met lichte
kleuren, meestal tegen de zon in. Hiermede helpt Cuyp, gelijk gezegd, hier te lande
het landschap in blanke kleuren inluiden, die weldra algemeen zou worden en waarin
hij en Both de voorgangers waren. Terwijl het koloriet en licht van Vermeer's Gezicht
460a)
op Delft vóór de 19e eeuw geen navolging vond , ging er van de lichte kleuren
van Cuyp en Both aanstonds invloed uit.
In Cuyp's later leven - na 1665 ongeveer meenen wij - vermindert de forschheid.
De schilderwijs wordt gladder, de toets weeker, het licht wat schematisch. Een doek
gelijk het Landschap met Herder en Vee, in het Rijksmuseum (No. 745), heeft reeds
even iets van een geschilderd behangsel in klein formaat. Maar tot het einde toe
blijft al hetgeen Cuyp maakt belangrijk, al is in het algemeen de kwaliteit, zelfs in
zijn bloeitijd, ongelijk.
Door de groot gehouden compositie en de juiste neven- en onderschikking is
Cuyp's werk magistraal en decoratief. Hij was er zich zeer wel van bewust, dat zijn
gaven geschikt waren om hem ook in het groote formaat effecten van beteekenis
te doen bereiken. Dit blijkt uit het groot aantal doeken van respectabele afmetingen
dat hij heeft geschilderd. In dit opzicht overtreft hij onze meeste dierschilders en
velen onzer landschapschilders. Cuyp's élan en durf waren te groot dan dat hij zich
tot kabinetstukjes kon beperken. Hetgeen hem zoo hartstochtelijk bewoog, kon hij
veelal slechts op een groot doek
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AFB. 188. AELBERT CUYP. AVOND VÓÓR DORDRECHT. - PARTICULIER BEZIT,
LONDEN.
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uiten. Vóór enkele kleinere stukken heeft men soms het gevoel, dat hij het bezwaar
ondervond van zich in toom te moeten houden wegens het voor hem àl te beperkt
formaat. Tot vergrooten van het doek kon hij in zulk geval blijkbaar niet besluiten.
Want bij Cuyp vinden wij niet, gelijk meer dan eens bij Rembrandt, aangezette
stukken linnen. In Cuyp's groote composities komt zijn sappige, tegelijk forsche en
gevoelige schildering met haar afwisselend breede en gedetailleerde partijen vaak
schitterend tot haar recht. Wij denken hierbij aan doeken gelijk het Avondlandschap
met Koeien, Herderin en Ruiter; in de National Gallery te Londen (H. d. Gr. 426).
De kleur is bij Cuyp nooit bont. Na den Van Goyen-achtigen tijd, toen hij reeds
begonnen was een roode kleurnoot te introduceeren (schilderij te Besançon), werden
het goudgeel, het sappig dofgroen, het zwart, lichtgrijs en rood de hoofdkleuren
waarmede hij werkte. Blauw komt, behalve in zijn portretgroepen, nauwelijks voor.
Hoofdzaak zijn steeds het goudgeel, grijs, zwart en rood. Met dit palet staat Cuyp
algeheel op zichzelf en valt hij niet eens met Both te vergelijken, dien hij bovendien
in kracht en temperament verre achter zich laat. Men zie maar eens Cuyp's
meesterlijk Landschap na den Regen in het Bredius-Museum te 's-Gravenhage.
In zijn onderwerpen was Cuyp bijzonder veelzijdig. In de eerste plaats schilderde
hij koeien, en ook schapen, hetzij in onze vlakke weiden of aan den waterkant, hetzij
in heuvelig terrein dat doet denken aan Gelderland, Nijmegen, het Montferland, het
land van Kleef en het zuidoosten van het Sticht. Vaak ziet men Utrecht's Domtoren
in het verschiet. Ook verplaatst Cuyp ons naar een aan Italië herinnerende, blijkbaar
als Italiaansch bedoelde omgeving. Zijn idyllische behoeften doen hem dan de
Utrechtsche heuvels in bergen, onze boerderijen in castelli, de Hollandsche schuren
in Italiaansche ruïnes veranderen. Ook laat hij zoo nu en dan een Hollandschen
herder een Italiaanschen doedelzak bespelen en introduceert hij beladen muilezels
uit Italië in zijn werk.
De dierstukken (afbb. 186 en 186a) vormen een groot deel van Cuyp's oeuvre
en aan hun schoonheid is het dat de meester zijn roem dankt. Zijn koeien zijn stoer
en machtig. Vergeleken bij de schonkige beesten van Potter en de elegant fluweelige
van A. van de Velde schijnen ze ongenaakbaar. Herders en ruiters begeleiden vaak
het vee. Men vindt helaas hier te lande slechts weinig dierstukken van Cuyp. Het
sappig schilderij met de lichtende rivier met koeien in het Mauritshuis (afb. 186a)
en dat in het museum Boymans (afb. 187) behooren tot de mooiste. Het meeste
van het beste van Cuyp ziet men in Engeland en Amerika, terwijl ook o.m. het Louvre
fraaie veestukken van Cuyp bezit.
Met de dierstukken wedijveren Cuyp's zonnige riviergezichten (afb. 188). De wijde
luchten en het stille water met de spiegeling van wolken, zeilen en
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AFB. 189. AELBERT CUYP.
RUITERS. - PARIJS.

bouwsels, die hem ruimschoots gelegenheid geven tot ruime ontplooiing zijner
lichtschildering, schijnen door zijn penseel als betooverd. In Cuyp's beste
riviergezichten laait zijn liefde voor het zonlicht op tot een hartstocht, die allerminst
bij dezen deftigen Dordtenaar schijnt te passen. Liefst schildert hij tegen het licht in
of laat hij een avondzon van ter zijde schijnen op huizen en schepen. De groote
doeken met militaire transporten op de Merwede vóór Dordt en vóór Nijmegen, gelijk
de Wallace Collection, de kunsthandel Duveen en Bridgewater House die bezitten
(H. de Gr. Nos. 34, 28 en 30) en die blijkbaar op bestelling zijn geschilderd, zijn al
even indrukwekkend als het zuiver uit inspiratie ontsproten langgerekt gezicht op
Dordrecht met de spiegelgladde Maas bij avond (H. d. Gr. 265), van welks linkerhelft
461)
het Rijksmuseum een oude copie bezit . Ook enkele riviergezichten met schepen
bij maneschijn staan - terecht of ten onrechte - op Cuyp's naam, b.v. die in de
verzamelingen Six en Von Carstanjen; zij zijn om hun stil bruin-blauw licht
merkwaardig als coloristische voorloopers van Courbet.
In de derde plaats ontwikkelde Cuyp een groote werkzaamheid als schilder van
paarden in het klein en van kleurige groepen deftige ruiters, blijkbaar steeds
portretten (afb. 189). Deze werken, vermoedelijk ontstaan tusschen 1660 en 1670,
zijn alle zeer rijp en edel. Doorgaans weet Cuyp dit voor
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hem ondankbaar onderwerp door smaakvol arrangement en gloedvolle belichting
tot iets smakelijks te maken. Alleen toen hij den Heer de Roovere te paard bij het
aanschouwen van het zalmvisschen moest schilderen (Mauritshuis), liet zijn
compositietalent, blijkbaar bij gebrek aan inspiratie, hem in den steek. Cuyp
schilderde ook staande groepen buiten, waarvan het portret van den opperschipper
Barent Pietersz. Grootebrouk en de zijnen met de vloot op den achtergrond
(Rijksmuseum) een typisch voorbeeld is.
Als portretschilder werkte Cuyp eerst in den trant van zijn vader, van wien hij ook
leerde op Utrechtsche wijze kindergroepen met een schaap of bok te maken. Later
onderging hij Rembrandt's invloed (schilderij te Londen, Jonge Man met Vuurroer,
Rijksmuseum). In die dagen maakte hij krachtig geschilderde lichtende conterfeitsels
die, al gaan zij niet zoo diep als die van Rembrandt, desniettemin naast diens werk
een goed figuur maken. Op het eind verslapte zijn portretstijl doordien hij vlakker
461a)
ging schilderen en in uitdrukking der karakters te kort schoot .
Herhaaldelijk schilderde Cuyp hoenders op het nest. Dr. Bredius bezit daarvan
een fraai staal van 1651, in het Mauritshuis ten toon gesteld. De kunstenaar staat
in deze onderwerpen onder invloed van Gijsbert d'Hondecoeter, hetgeen ons een
nieuw bewijs schijnt voor zijn betrekkingen tot Utrecht. Behalve kippen schilderde
hij ook eenden, geschoten vogels (schilderij te Berlijn) en dergelijke.
Eindelijk zijn van Cuyp binnenhuizen met figuren bekend, waarvan De Mosseleters
in het Museum Boymans een der belangrijkste is. Evenwel bewijst dit doek, hoe
knap ook in menig detail, dat in het genreschilderen Cuyp's kracht niet lag. Ook
kerkinterieurs, zeer bijzonder om hun licht maar soms wankel in hun architectuur,
staan op zijn naam, terwijl hij - het spreekt haast vanzelf - tevens op het terrein der
allegorie en mythologie min of meer geslaagde proeven heeft afgelegd. Zelfs bezitten
wij van hem een aan weerszijden beschilderd uithangbord van een wijnkooperij, dat
zich in het Museum Van Gijn te Dordrecht bevindt (vgl. Dl. I, blz. 427).
Sinds de ontdekking van Bredius, dat het meerendeel der A.C. gemerkte
Cuyp-achtige schilderijen het werk is van A b r a h a m C a l r a e t , moeten tal van
462)
werken, o.a. vele stillevens, uit het oeuvre van Cuyp worden geschrapt . Met dat
al was deze, een zeer veelzijdig en als zoodanig typisch provinciaal kunstenaar,
voor iedere opdracht gereed. Cuyp was een meester, wiens kunstenaarschap verre
boven het onderwerp uitging, een voor indrukken der natuur ongemeen vatbare,
impulsieve, geestdriftige schilder, iemand wien het als weinigen gegeven was, zijn
verrukking bij voortduring blijde en openhartig te uiten. Al was hij niet diepzinnig,
des te meer bereikte hij door zijn werk grootscheeps aan te pakken.
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Niet altijd is Cuyp zóó hoog gewaardeerd als thans. Fromentin schreef nog in 1876:
‘il n'a pas créé un genre ni un art; il ne personifie pas dans son nom toute une
manière de voir, de sentir ou de peindre’. Tegenwoordig, nu de in Engelsche
verzamelingen sinds de 18e eeuw haast verborgen meesterwerken weer bekend
zijn geworden, oordeelt men terecht anders. Bode, Bredius en op geestdriftige wijze
Jan Veth hebben veel tot recht begrip van Cuyp's grootheid bijgedragen.
Hier te lande bezitten o.m. het Museum Boymans, het Rijksmuseum, Dordrecht's
Museum, het Bredius-Museum, de Verzameling Six en het Mauritshuis schilderijen
van Cuyp. Van kernachtige teekeningen vindt men stalen in onze prentenkabinetten,
463)
die ook zijn etswerk te bewonderen geven .
Cuyp had, voor zoover bekend, slechts één leerling, den zeer middelmatigen
464)
B a r e n d v a n C a l r a e t (1649 tot na 1715), die hem copieerde . Evenwel had
hij verscheidene navolgers. Het werk van een hunner, A b r a h a m C a l r a e t
465)
(Dordrecht 1643-na 1721 aldaar is tot 1913 met dat van Cuyp verward en nog
elk oogenblik ontmoet men schilderijen van hem onder Cuyp's naam. Het zijn deels
466)
fraaie stillevens met perziken , deels verdienstelijk geschilderde kleine
ruitergevechten, ruitergroepen en paardeportretten, gelijk men er o.a. vindt in het
Museum Boymans. Cuyp was het voorbeeld voor het meerendeel dezer stukken,
maar Calraet keek ook naar Wouwermans. Hij was een handig schilder, die evenwel
bij Cuyp vergeleken slechts een ‘braef’ navolger mag heeten. Hij signeerde dit soort
van werk doorgaans A.C. Zijn portretten zijn in den trant van die van Maes.
Cuyp's vogelstukken zijn vooral door J o h a n n e s S p r u y t (1627/28-1671)
nagevolgd, van wien het Bredius-Museum twee schilderijen van 1660 bezit, een
met eenden in het riet en een met hoenders. Vermoedelijk onderging G i j s b e r t
d ' H o n d e c o e t e r (zie hoofdstuk XIX), door Cuyp nagevolgd, op zijn beurt diens
invloed, terwijl ook G o v e r t C a m p h u y s e n Cuyp-achtige hoenderstukken
maakte.
Enkele Rotterdamsche schepenschilders (L. Verschuier, H. de Meyer, Jac. de
Gruyter) hebben Cuyp-achtige riviergezichten gemaakt, terwijl de door ons reeds
besproken portret- en genreschilder L u d o l f d e J o n g h in zijn jachttafreelen
Cuyp's zon-effecten trachtte te benaderen.
Aan de navolging der zonnige veestukken van den grooten meester heeft zich,
merkwaardig genoeg, in de zeventiende eeuw niemand gewaagd zoover wij weten.
Deze Cuyp-imitatie komt eerst in de achttiende eeuw. Dan zijn het de broeders
Jacob van Strij (1756-1815) en Abraham van Strij (1733-1826), die met motieven,
aan werken van Cuyp ontleend, schilderijen gaan samenstellen die weliswaar op
het allereerste gezicht op diens werk gelij-
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AFB. 190. NICOLAES BERCHEM 1656.
DE DRIE KUDDEN. - AMSTERDAM.

ken, doch die men toch reeds spoedig herkent als ongeïnspireerde namaaksels.
Een bijzondere kant van Cuyp's invloed is, dat zijn manier om luchten en
verschieten te behandelen is blijven leven in het Dordtsche landschapschilderen
en met name is overgegaan in de Dordtsche behangselschildering, die hieraan een
voornaam deel van haar van de Amsterdamsche afwijkend uiterlijk ontleent. Een
interessant voorbeeld hiervan is J. van Strij's behang van omstreeks 1794 uit
Dordrecht, thans in het Haagsch Gemeentemuseum.
467)

De kunst van N i c o l a e s B e r c h e m (Haarlem 1620-Amsterdam 1683 verplaatst
ons in de atmosfeer van het Italiaansche herdersleven. De groote populariteit, die
zij reeds tijdens 's meesters leven genoot, bewijst ons opnieuw hoe geliefd ten
onzent de aan die zuidelijke werkelijkheid ontleende pastorale was naast de
academisch-arcadische die wij in ons derde hoofdstuk behandelden en waartoe
ook Berchem, zij het in slechts weinige schilderijen, bijdroeg. Berchem staat onder
de tallooze meesters, die het Italiaansch berglandschap met herders en vee
realistisch uitbeeldden, ontegenzeglijk vooraan. Al wordt hij door Karel Dujardin en
Adriaen van de Velde soms geevenaard of overtroffen, toch mag hij gelden als
degene, die voor het Italiaansche dierstuk in onze kunst het eerst een formuleering
vond die stand hield,
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gelijk Potter dit deed voor het Hollandsch dierstuk. Hij was op het punt van de
Italiaansche pastorale eenzijdig: steeds weer varianten op hetzelfde kleine aantal
themata. Maar het eigen karakter zijner kunst is daardoor des te markanter geworden
en deze eenvoud der formuleering is wel mede een der oorzaken waarom zij zoo
gemakkelijk ingang vond.
Berchem was de zoon van den stillevenschilder Pieter Claesz. en was, behalve
bij zijn vader, in de leer bij Claes Moyaert, die in Italië had gereisd en die, omdat hij
een zeer nauwgezet veeschilder was, zoowel voor Potter als voor Van der Does en
Berchem de aangewezen leermeester was (vgl. Dl. I, blz. 145). In Berchem's vroege
werk (St. Jeroen, Laban) ziet men nog Moyaert's invloed, maar sedert 1644
schilderde hij bij voorkeur realistische Italiaansche herderstafreelen in een vlotten,
468)
steeds persoonlijker stijl .
Behalve door Moyaert kan Berchem ook door den naar Haarlem teruggekeerden
Pieter van Laer tot een reis naar Italië zijn opgewekt. Hoe het zij, hij is in 1642 naar
Rome gereisd, na in het Haarlemsch Lucasgild te zijn opgenomen. Hij maakte de
reis tezamen met zijn iets jongeren neef J.B. Weenix en bleef in Rome tot 1645.
Daar werkte hij uitsluitend naar de natuur en verzamelde hij, dank zij zijn vlot
teekentalent, een dusdanigen schat van gegevens, dat hij er zijn geheele verdere
469)
leven op teren kon . Bovenal trok hem de Campagna aan met haar verre
bergverschieten onder blauwe luchten met blinkend witte wolken in gloeiend licht.
De glooiende of steile bergwanden, de bouwvallen van aquaducten en resten van
oude gebouwen, zoowel in Rome (Forum, Termen) als daarbuiten (Tivoli, Ponte
Molle, Villa Hadriani) teekende hij na en bovendien maakte hij tallooze potlood-,
krijt- en waterverfschetsen naar het gebeuren daarbuiten: ezeldrijvers, herders,
reizigers, koeien, schapen, honden en wat niet al. Zij rusten bij de ruïnes of vóór
een osteria, zij doorwaden een beek of dansen bij de muziek van fluit of doedelzak.
De prachtige ossen met hun groote horens en glanzend vel hebben Berchem's
voorliefde en daarnaast de ruige ezels en de in schapenvachten gekleede herders.
Uit deze eindelooze reeks van observaties ontstonden de ontelbare opgewekte,
lichtkleurige doeken (afb. 190), die Berchem's roem uitmaken en die het uitgangspunt
zijn geworden voor de voorstelling, die het West-Europeesch publiek had van Italië's
herdersleven.
Tot het begin der 19e eeuw heeft onze cultuur op de motieven van Berchem en
zijn school geteerd en eerst de romantiek van het classicisme heeft die, doch slechts
voor een deel, door nieuwe vervangen. Niet alleen Berchem's schilderijen hebben
daartoe bijgedragen, maar ook zijn even fleurige als pittige etsen, terwijl de tallooze
prenten, in binnen- en buitenland naar zijn werk gegraveerd, dit in steeds wijder
kring bekend maakten. Behalve naar David Teniers den Jonge, wiens werken in de
17e en 18e eeuw golden
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als typisch voor de kennis van het Nederlandsch boerenleven, is er naar geen
kunstenaar zóóveel gegraveerd als naar Berchem en diens volgelingen, omdat hun
tafreelen een getrouwe en aantrekkelijke interpretatie waren van den zoo geliefden
idyllischen kant van het Italiaansche volksleven.
Al moge Berchem's werk in den beginne soms wat donker, in later tijd meer dan
eens onrustig en massaal wezen en al moge hij ten slotte in manier en routine zijn
vervallen, toch is aan zijn beste pastorales een bijzondere charme eigen wegens
hare zonnigheid en opgewekt koloriet en bovenal wegens de vlotte voordracht en
luchtige schilderwijs. Hij bezat een benijdenswaardig puntige manier van teekenen,
waardoor hij de elegante vormen binnen rake omtrekken vermocht vast te houden.
Zijn goede smaak maakte het hem gemakkelijk, zijn beperkt rekwisieten-materiaal
tot in het eindelooze te varieeren in weliswaar op elkander gelijkende doch steeds
verschillende en bijna zonder uitzondering aantrekkelijke arrangementen. Hij ging
mee met de meer en meer kleurigheid verlangende mode van de tweede helft der
zeventiende eeuw en op het laatst begon zijn zwier reeds den weg te wijzen naar
de achttiend'eeuwsche vormen. Terecht noemt Dr. von Sick hem dan ook een
voorlooper van het rococo: het jaar na Berchem's dood is het geboortejaar van
Watteau. Het wordt met den dag waarschijnlijker, dat zoowel Berchem als
Wouwermans ten opzichte van de Fransche schilderkunst stijlvormend hebben
gewerkt.
In de beste dierstukken van Berchem geven blauw, wit en Sieneesch bruin den
toon aan, waarmee lichtbruine oker, sappig groen en hier en daar een mooi lichtend
rood harmonieus samenklinken. Dit koloriet is zonnig. Somberheid kent deze meester
niet, ook niet in zijn onderwerpen. Een enkelen keer schilderde hij een overval op
een reiswagen in een ravijn en ook maakte hij meer dan eens valken-, herten- en
everjachten, maar dit alles wordt niet op wilde of bloedige wijze voorgesteld.
Trouwens, in zulke tafreelen lag Berchem's kracht niet: hij gaf liefst het vredige weer
en daarmede stemmen zijn lust in opgewekte kleur en zijn luchtige toets wonderwel
overeen.
Hoewel Berchem het meest bekend is als schilder van dierstukken uit Italië, bleef
zijn werkzaamheid daartoe niet beperkt. Zoo schilderde hij b.v. in 1656 meer dan
eens herders en vee met het kasteel Bentheim op den achtergrond, herinneringen
aan zijn tocht daarheen met Jacob Ruisdael (H.d. Gr. Nos. 109-110). Ook kennen
wij van hem Italiaansche en Hollandsche ijsgezichten. Voorts maakte Berchem
mythologische voorstellingen (Vertumnus en Pomona, Het Oordeel van Paris,
Andromeda, Dido, De Roof van Europa) en arcadische tafreelen met nimfen en
satyrs, eenige allegorieën, o.a. die op de vergrooting van Amsterdam (geschilderd
omstr. 1661, Waagmuseum Amsterdam), benevens enkele Bijbelsche voorstellingen
(Rust
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op de Vlucht, Verkondiging aan de Herders, De Verloren Zoon), alsook Sint Jeroen,
Petrus en dergelijke. Een enkelen keer ook koos hij een onderwerp uit een
herderroman, n.l. Granida en Daifilo (H.d. Gr. 57).
Een geheel apart genre vormen Berchem's Italiaansche en Levantijnsche havens.
Hier verheerlijkte hij onzen overzeeschen handel en wist hij, geheel naar den bizarren
smaak der Amsterdamsche kooplieden, in half realistischen, half allegorischen geest
pompeuze tafreelen te bedenken met terrassen, trappen en fonteinen, waar onze
kooplieden bij herders en vee spreken met getulbande Oosterlingen en waar hunne
dames in de schaduw van een door een neger gedragen parasol trotsch als pauwen
rondwandelen. Dergelijke schilderijen vindt men o.a. in Dresden, te Hamburg en in
de Wallace Collection (afb. 191).
Berchem's vaardigheid deed hem zelfs wanddecoraties ontwerpen. Dat hij groote
doeken niet schroomde, bewijst de respectabele Pastorale (202 × 265 cm) in het
Mauritshuis, van 1648, die vermoedelijk De Opvoeding van
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Jupiter verbeeldt en wier warme zonnigheid en bijzondere decoratieve kwaliteiten
op uitnemende wijze getuigenis afleggen van Berchem's kunnen, terwijl zij tevens,
door de nabijheid van Potter's Stier (1647) en van Jan Weenix' Zwaan (± 1680),
den beschouwer een duidelijken indruk geven van die eigenschappen van toon,
licht, kleur, techniek en vormgeving, waarin Berchem verschilt van de beide andere
meesters.
Zoo nu en dan heeft Berchem vee en figuren geschilderd in het werk van Ruisdael,
Hobbema, Schellinx en Both. Een enkele maal was het omgekeerde het geval, n.l.
toen Gerrit Dou twee portretten ten voeten uit schilderde in een fraai landschap van
Berchem, dat het Rijksmuseum bezit.
Berchem heeft van 1645, zijn terugkeer uit Italië, tot 1677 in Haarlem gewerkt,
maar was tusschendoor herhaaldelijk in Amsterdam. Daar vestigde hij zich in
laatstgenoemd jaar metterwoon op de Lauriergracht. Den 23 Februari 1683 is hij in
de Westerkerk begraven. Hij behoorde tot de weinige goed betaalde schilders van
zijn tijd en was ongemeen productief. Hij bezat een belangrijke verzameling oude
schilderijen en prenten, die kort na zijn dood in veiling kwam.
Berchem's werk is overal verspreid. Hier te lande kan men het in onze voornaamste
musea terdege leeren kennen. Ook in het buitenland bezitten vele musea werken
van hem, vooral de in de 18e eeuw in Duitschland gevormde vorstelijke collecties,
gelijk die te Dresden, en voorts de Ermitage te Leningrad. Berchem was behalve
470)
een vlot teekenaar (hij ontwierp zelfs boektitels) tevens een uitnemend etser .
Berchem's invloed is ontzaglijk geweest. Hij had tal van leerlingen en reeds tijdens
zijn leven reeksen van navolgers. Door zijn etsen en door de massa's prenten, die
naar zijn composities en in zijn trant werden gegraveerd, werden, gelijk gezegd, zijn
onderwerpen gemeengoed. Weinig schilders zijn zóóveel gecopieerd en nagevolgd
als hij. Tot in Engeland, Duitschland en Italië drong reeds spoedig de kennis van
471)
zijn werk door . Het is teekenend, dat zoowel de groote Fransche veeschilder
Troyon als de beroemde Engelsche dierschilder Landseer studies van Berchem
472)
bezaten .
473)
Van Berchem's voornaamste leerlingen noemen wij allereerst den Haarlemmer
W i l l e m R o m e y n (1624-na 1695), die reeds in 1645 bij hem werkte doch zich
op den duur meer aan Dujardin aansloot dan aan zijn leermeester. Kort daarna was
474)
K a r e l D u j a r d i n bij Berchem in de leer. Zij waren in 1642 samen te Rome ,
tegelijk met Jan Asselijn en J.B. Weenix. Ook de Haarlemmer H e n d r i c k
M o m m e r s (± 1623-'93), die in 1647 vermoedelijk reeds zijn Italiaansche reis
achter den rug had, moet omstreeks dien tijd sterke indrukken van Berchem's kunst
hebben ontvangen. De Leidsche meester A b r a h a m B e g e y n (± 1637/38-1697),
van wien het
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Mauritshuis een alom bewonderde forsch geschilderde Steengroeve bezit en die
voorts insecten afbeeldde in den trant van Marseus (een goed voorbeeld in het
Museum te Leiden), moet stellig vóór 1655 Berchem's invloed hebben ondergaan
naast dien van Marseus, Asselijn en J.B. Weenix. Tegelijkertijd begon de Vlaming
J a n F r a n s S o o l m a k e r Berchem's werk op vrij harde wijze te imiteeren. De
in zijn tijd beroemde J o h a n n e s G l a u b e r (1646-omstr. 1726) was iets later
gedurende negen maanden Berchem's leerling, terwijl J u s t u s v a n H u y s u m
(1659-1716) sinds 1675 eenige jaren lang zijn werkplaats bezocht zonder evenwel
in navolging van Berchem te vervallen. Ook de paardenschilder D i r c k M a a s
(1656-1715), de bekende navolger van Huchtenburgh, was Berchem's leerling. Als
navolgers noemen wij nog M i c h i e l C a r r é e (1657-1727), J a n v a n d e r B e n t
(± 1650-1690), D i r c k v a n B e r g e n (1645-na 1690) en J a n V e r m e e r v a n
H a a r l e m d e J o n g e (1656-1705).
Houbraken noemt ook de genreschilders J a c o b O c h t e r v e l t en P i e t e r d e
H o o c h onder de leerlingen van Berchem. Sinds er vroege werken van
laatstgenoemde aan den dag gekomen zijn met ruiters in bergachtige omgeving,
neemt men aan, dat De Hooch inderdaad omstreeks 1650 Berchem's werkplaats
bezocht. Ochtervelt begon eveneens met het schilderen van jachttafreelen en het
is dus niet onmogelijk, dat ook hij bij Berchem leerde.
Onder de dierschilders, die bij Berchem in de leer waren, is er geen wiens werk ons
475)
zoozeer treft als dat van K a r e l D u j a r d i n (Amsterdam 1622-Venetië 1678 .
Deze katholieke schilder was in 1642 tegelijk met Berchem in Rome, waar hij den
bentnaam Bokkebaard ontving. In 1652 blijkt hij in Amsterdam teruggekeerd en in
1656 duikt hij in Den Haag op, waar hij een der oprichters was der Schildersconfrerie.
In die stad kan hij den invloed van Potter hebben ondergaan, die naast dien van
476)
Berchem zoo menigmaal uit zijn werk blijkt . In 1659 was hij weer in zijn
geboortestad terug, waar hij bleef tot 1674, toen hij onverwachts opnieuw naar Italië
vertrok. Hij woonde er eerst in Rome en later in Venetië. Hier verraste de dood hem
den twintigsten November 1678.
Er is in Dujardin's dierstukken iets van het huiselijke en exacte van Potter, maar
weergegeven met de warmte van Adriaen van de Velde. De details zijn niet tot het
uiterste eener onmeedoogend scherpe observatie doorgevoerd. Dit is één kant van
zijn kunst, waarvan het hierbij afgebeelde doek in het Louvre (afb. 192) een typisch
voorbeeld is. Daarnaast kennen wij breed en vloeiend geschilderde doeken van
hem, waaruit een duidelijke samenhang spreekt met het werk van zijn makker Jan
Baptist Weenix en waarin een streven naar het kleurig decoratieve tot uiting komt.
Het wel-
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AFB. 192. KAREL DUJARDIN 1655.
VEE IN DE WEIDE. - PARIJS.

bekende stuk in München, De Zieke Geit, is daarvan een opmerkelijk staal. Ook
Dujardin's meeste schilderijen met groote figuren (Petrus, Zieken genezend, van
1663, Burgerweeshuis, Amsterdam; Soldaten, H.d. Gr. 355; Galante Gezelschappen,
H.d. Gr. 353 enz.) zijn volgens deze meer italianiseerend-academistische dan
naturalistisch-Hollandsche opvatting geschilderd. Het opmerkelijkst en meest
persoonlijke in heel zijn oeuvre is een groep van werken uit het Italiaansche herdersen volksleven, welke is geschilderd op een manier die uit de beide genoemde schijnt
voortgekomen en wier onderwerpen voor een goed deel den invloed van zijn
leermeester Berchem verraden. Wij bedoelen D u j a r d i n 's lichtende, ietwat
ivoorachtige stukjes. Zij hebben een bijzonder beschaafde en aan Dujardin alléén
eigen voordracht: niet sterk gedetailleerd noch vluchtig behandeld, maar geestig
getoetst zonder nochtans pittig te zijn; met opvallend mooi zacht zonlicht en
doorschijnende schaduwen; zonder sterke kleur-contrasten en met een bijzonder
suggestief weergegeven atmosfeer. De beide mooiste stalen van deze soort zijn
de Siesta in het Mauritshuis (afb. 193) en De Ezeldrijver in Buckingham Palace. Het
aantal dezer kabinetstukjes is niet groot, maar zij zijn zóó fraai en verzorgd, zóó
smaakvol van conceptie en edel van voordracht en zij verschillen bovendien dusdanig
van het werk onzer overige dierschilders, dat Dujardin bovenal wegens dit werk
onze bijzondere aandacht waard is.
Ook als conterfeyter is Dujardin van beteekenis. Het Rijksmuseum bezit
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AFB. 194. PHILIPS WOUWERMANS. DE HOEFSMID. - LONDEN.

goede portretten van hem, o.a. een Zelfportret van 1662 en zijn reeds in Deel I
besproken precieuze Regentenstuk van 1669, dat tot de allerbeste van dien tijd
behoort (Dl. I, afb. 55). Dujardin's Kruisiging in het Louvre behoort, evenals zijn
meeste Bijbelsche voorstellingen, tot de minder gelukkige voortbrengselen van zijn
penseel. Zijn David in Brunswijk copieerde hij naar Saraceni, zijn Tobias (H.d. Gr.
No. 8) naar Elsheimer. Dit alles bewijst, dat op dit terrein 's meesters kracht niet lag.
Dujardin maakte meer dan vijftig etsen, meest zonnige prentjes met Italiaansche
ezels en vee, die nog steeds tot de meest gezochte onzer oude grafiek behooren.
Evenals zijn leermeester Berchem had Dujardin verscheiden leerlingen, waarvan
wij noemen J o h . L i n g e l b a c h (op wien wij nog terugkomen), W i l l e m
S c h e l l i n c x en J a c o b v a n d e r D o e s I I (1654-'99), de zoon van den reeds
door ons besproken Jacob van der Does, die tot Dujardin's vrienden in de Haagsche
schildersconfrerie behoorde. W i l l e m R o m e y n stond, hoewel hij een leerling
van Berchem was, sterk onder Dujardin's invloed, evenals de dierschilder Johan
Leducq, die Potter's leerling was.
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H e t s c h i l d e r e n v a n p a a r d e n is een afzonderlijke tak onzer zeventiend'
eeuwsche dierschilderkunst. Aan de ontwikkeling daarvan tot ongeveer 1635 wijdden
wij reeds eenige bladzijden in ons eerste deel (blz. 74-75 en 256-257), terwijl wij bij
het bespreken van het werk van tal van dierschilders tevens wezen op hun
afbeeldingen van paarden. Paulus Potter, Adriaen van de Velde, Isaac van Ostade,
Berchem, A. Cuyp, A. van Calraet, Asselijn, Dujardin en zelfs Gerard Terborch
introduceeren het paard herhaaldelijk in hun composities en zijn deels (Potter, Cuyp,
Calraet) ook als schilders, zelfs als etsers van paarden- en van ruiterportretten
bekend. Daarnaast zijn Thomas de Keyser's ruiterportretten beroemd (Dl. I, afb.
42). Hen allen stelt R e m b r a n d t in de schaduw met de pakkende schildering der
stoere rossen op zijn Eendracht van het Land (Dl. I, afb. 24), zijn Ruiter der collectie
Cowper te Pansharger, van 1649, en bovenal met zijn Poolschen Ruiter van 1655
(afb. 42). Nooit is de saamhoorigheid van paard en ruiter en hun tocht door een als
betooverde eenzaamheid zóó dramatisch geïnterpreteerd en tevens zóó prachtig
in toon gezet en rijp doorschilderd als in dit meesterstuk der verzameling Frick te
New York, dat het toppunt beteekent van hetgeen de Nederlandsche kunst op dit
gebied tot stand heeft gebracht. Het is ermee als met Rembrandt's andere
geschilderde, geëtste en geteekende dierstudies (roerdomp, pauwen, koeien,
honden, leeuwen, olifanten), die behooren tot de beste dieruitbeeldingen van alle
tijden en scholen.
Met de visionaire wereld, waarin Rembrandt's Poolsche Ruiter ons verheft, mogen
wij die der schilderachtige natuurlijkheid, die de overige Hollandsche
paardenschilders verbeelden, in geen enkel opzicht vergelijken. Hun doel is niet
heroïek, zij zijn in wezen genreschilders, gemoedelijke vertellers, vereerders der
met liefde en eerbied beluisterde werkelijkheid. Zij streven naar een smaakvol
arrangement van het geval, naar natuurlijke beweging, opgewekte kleur en helder
licht; het zijn blijde dichters, niet minder serieus dan Rembrandt, maar evenmin in
staat tot de weidsche vlucht zijner conceptie als tot diens magistrale techniek. Laat
Rembrandt dus in dit opzicht onze paardenschilders verre achter zich, toch zijn er
onder dezen meesters van beteekenis en zelfs één, die zijn wedergade niet kent in
afwisseling van compositie en opvatting, vlotheid van voordracht en coloristische
zoowel als teekenachtige bekoring. Deze meester is P h i l i p s W o u w e r m a n s
477)
(Haarlem 1619-1668 aldaar . Hij heeft slechts weinig paarden- en
ruiter-beeltenissen geschilderd, maar geen ander was zóó veelzijdig in het uitbeelden
van hetgeen het paard beteekende in het dagelijksch leven: op de jacht, op den
weg en in den veldslag, als hulp van krijgsman, boer en reiziger en bovenal als edel
rijpaard. Evenals Potter de formule vond voor het Hollandsch veestuk en Berchem
die voor onze pastorale, zoo schiep Wouwermans de norm van
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een paardenschildering, die tot ver in de 19e eeuw door talloozen in binnen- en
buitenland is gevolgd. Deze ikonografische invloed maakt slechts een deel uit der
beteekenis van Wouwermans' kunst, wier grootheid naast haar zeer bijzondere
eigenschappen van schildering bovenal ligt in het onnavolgbaar verhalend talent
van dezen jong gestorvene. Naast Jan Steen kent onze oude kunst geen enkelen
meester, die een dusdanigen overvloed van onderling steeds weer verschillende
genre-achtige tafreelen wist op te disschen. Zij vertoonen doorgaans - maar lang
niet altoos - paarden en daarnaast tal van charmante figuren en groepen,
voorgedragen met een benijdenswaardige opgewektheid en zonder de minste moeite
als het ware uit den mouw geschud. Wouwermans' werk is zorgvuldig gedetailleerd,
gracieus gegroepeerd, ondergeschikt gehouden aan een geraffineerden uitermate
harmonieuzen toon en bovendien boeiend door hetgeen het aan gebeurtenissen te
zien geeft. In scherpe karakteristiek, gelijk Jan Steen, treedt Wouwermans niet: hij
blijft bij gestalten en algemeene typen, gelijk b.v. Adriaen van Ostade. Wie het zijn
doet er niet toe: hetgeen er geschiedt is hoofdzaak. Zijn vreugdevol werk vertoont
een steeds koketter, speelscher toets, het verloop zijner composities wordt op den
duur ongemeen vloeiend en hij schept er behagen in, elk hoekje van zijn schilderij
belangrijk te maken. Hierdoor houden vooral zijn kleine kabinetstukken vaak zeer
sterk onze aandacht vast.
Wouwermans' werken uit zijn besten tijd rekent men terecht tot de zeer bijzondere
voortbrengselen onzer kabinetkunst. Dit was reeds tijdens zijn leven het geval. Hij
verdiende veel geld: aan zijn dochter kon hij, volgens Houbraken, twintig duizend
gulden mee ten huwelijk geven omdat zijn ongeloofelijk vlug en lustig geproduceerde
werk grif van de hand ging. Het maakte deel uit van de meest uitgezochte collecties
en vond ook reeds spoedig zijn weg naar het buitenland. Later, in de 18e eeuw,
was geen verzameling compleet die niet minstens eenige zijner stukjes bezat. Vooral
de Franschen en met hen de Duitsche vorsten, weldra ook Catharina van Rusland,
verzamelden Wouwermans. Sindsdien telt men in het Museum te Dresden een
menigte werken van zijn hand, terwijl de Ermitage, voordat zij werd gereorganiseerd,
een heel kabinet vol Wouwermans'en bezat. Het merkwaardige was, dat dit
allesbehalve een vervelend kabinet was. Integendeel, men genoot er van de bijkans
duizelingwekkende afwisselingen en modulaties en men verviel er van de eene
verrassing in de andere.
Niet aanstonds kwamen de blijheid en het vlotte, dat Wouwermans' werk kenmerkt,
tot uiting. Wel is het eerste begin reeds dadelijk zeer markant. Immers van meet af
478)
aan kent hij geen aarzeling en is hij bezield . Wouwermans, die volgens een niet
te controleeren overlevering één van Hals' leerlingen was en als wiens leermeesters
bovendien zijn vader Paulus Joosten
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Wouwermans, Pieter Verbeeck en Jan Wijnants te boek staan, was in den beginne
478a)
een typisch Haarlemsch meester . Zijn vroege werk (dat hij signeert met een
monogram zonder de S van Philips) verraadt den invloed van Isaac van Ostade,
gelijk b.v. blijkt uit de vergelijking van afb. 194 met Dl. I, afb. 243. Zilvergrijs en warm
bruin overheerschen. Het aantal paarden en figuren is nog klein, de gebeurtenissen
zijn weinige. Het wit van een schimmel en het paars van een schabrak of dameszadel
bepalen, met ietwat matgroen, de kleurgrenzen. Het geheel is rustig en reeds met
smaak gecomponeerd, waarbij de jonge meester veel aan Pieter Molijn gehad zal
hebben. Elegant is het vroege werk nog niet, maar evenmin plomp. Men behoeft
het slechts te vergelijken met de geëtste magere paarden van Pieter van Laer uit
1636. Deze, uit Italië naar Haarlem teruggekeerd, is zonder twijfel degene wiens
werk den meesten indruk op Wouwermans heeft gemaakt, al moge deze mede iets
van zijn leermeester Pieter Verbeeck (± 1610-± 1658) afgekeken hebben. De toets
van Wouwermans is van meet af zacht, in het eerst nog niet zóó vloeiend als later,
toen hij ten volle de kennis bezat om uit het hoofd uit te beelden hetgeen hij
wenschte. Hoewel reeds aanstonds een liefhebber van detailleeren, is Wouwermans
nooit droog of kruimig gelijk Potter. Ook is hij nooit puntig gelijk Berchem, noch
parelmoerachtig gelijk de rijpe Dujardin of de Leidsche fijnschilders, die met het
vergrootglas werkten.
De vroege werken van Wouwermans geven meerendeels tafreelen uit de
omstreken van Haarlem: pleisterplaatsen met ruiters en paarden, een hoefsmid
(afb. 194) en ook herhaaldelijk wijde duinlandschappen, even herinnerend aan
hetgeen Wijnants maakte, soms geheel zonder figuur, meestal met slechts een
enkelen ruiter als silhouet op het middenplan. Al deze werken zijn, gelijk gezegd,
nog niet kleurig maar geheel in den toon der toenmalige Haarlemsche schilders van
figuurlandschappen.
Allengs gaan zich dan 's meesters composities meer en meer vullen met paarden
en gestalten, waarbij zich allerhande dieren voegen: honden, een bok, kippen,
eenden, varkens enz. Aan de P in zijn monogram voegt hij een S toe, misschien
wel teneinde verwarring met het werk van zijn broer Pieter te voorkomen. De
Hollandsche gegevens worden met Italiaansche gemengd, waarvan wij niet weten
of zij berusten op een reis in Italië dan wel op het afkijken van het werk van
Haarlemmers die daar waren geweest. De kleur wordt levendiger: warm rood, soms
bij oranje af, lichtblauw, bruin en gedekt groen komen veel voor. De onderwerpen
479)
worden steeds afwisselender . Allereerst worden velerlei gebeurtenissen afgebeeld,
waarbij paarden een rol spelen: de hooioogst, het uitrijden uit en de terugkeer naar
den stal, een rijschool (afb. 195), een paardenwed, verschillende episodes uit valken-,
hazen-, ever-, wolven- en hertejachten (afb. 197) en tallooze oorlogstafreelen
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AFB. 196. PHILIPS WOUWERMANS.
RUITERGEVECHT. - MAURITSHUIS.

zooals ruitergevechten (afb. 196), plunderingen, kampementen, legertrossen en
dergelijke. Op die schilderijen wemelt het van bijzakelijke gebeurtenissen. Er wordt
b.v. een prachtige schimmel beslagen, maar tevens wordt een ander paard een
tand getrokken, rijden kinders met een bokkenwagen en ziet men een hond, kippen
en eenden op den voorgrond en een groep elegante ruiters op den achtergrond.
Bij de badende paarden beeldt Wouwermans bijna steeds badende jongens af,
in de stallen en bij de jachtpartijen spelen honden een groote rol, kortom het is een
lust om te zien hoe hij zich vermeit in roezige figurale composities. De laatste periode
van zijn werk onderscheidt zich door een groeiend verlangen naar het precieuze
en naar aldoor grooter zwier. Gracieuze dames en heeren, zuidelijke lustverblijven
met terrassen en trappen, fonteinen en cypressen worden in steeds luchtiger
schildertrant voorgedragen (afb. 197). Men denkt nu eens aan het Lago Maggiore,
dan weer aan Zuid-Frankrijk. Dit werk geeft als het ware een voorgevoel van hetgeen
later, in anderen vorm, de Fransche Lodewijk XV-stijl zou brengen. Dit heeft
Wouwermans' kunst met die van Berchem gemeen.
Wouwermans' groote voorkeur is aldoor het paard gebleven. Heel zijn werk
verraadt den grooten kenner van paarden, den uitnemenden ruiter, volkomen ingewijd
in de hooge school der rijkunst, den man tevens van geraffineerden smaak op dit
480)
terrein . De rijpe Wouwermans heeft geen pleizier meer in leelijke, magere of
afgejakkerde dieren, wier schilderachtigheid hem, in tegenstelling tot b.v. Van Laer,
Potter en Stoop, ten slotte koud liet.
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In menig schilderij van Wouwermans neemt, gelijk bij Isaac van Ostade, een
schimmel de voornaamste plaats in en is die er het hoogste licht. Deze
eigenaardigheid, bij tallooze Wouwermans-navolgers tot manier geworden, wordt
àl te veel als een voor Philips onmisbaar ingrediënt beschouwd. Ten onrechte, want
hij heeft tal van schilderijen gemaakt zonder schimmel, ja er bestaan er zelfs
verscheidene van zijn hand waarop geen enkel paard voorkomt. Trouwens, zijn
veelzijdigheid bracht hem er toe ook winterlandschappen, strandjes, kermissen en
vechtpartijen, Bijbelsche voorstellingen en tafreelen uit de geschiedenis te schilderen.
Meer dan eens maakte Wouwermans twee stukken, die elkaars tegenhanger zijn
zoowel in compositie als in onderwerp. Een bekend voorbeeld daarvan hier te lande
zijn Het Vertrek uit den Stal en De Terugkeer in den Stal, beide in het Mauritshuis.
Herhaaldelijk heeft hij figuren geschilderd in het werk van Wijnants en soms ook in
dat van Jacob Ruisdael en Cornelis Decker. Etsen van hem zijn niet bekend, maar
wel verscheidene zeer verzorgde teekeningen.
De invloed van Wouwermans als paardenschilder is even groot als die van Potter
en Berchem op het gebied van het veestuk. Hij reikt tot ver buiten onze grenzen: in
de Zuidelijke Nederlanden, Duitschland, Frankrijk en zelfs Engeland werd
Wouwermans nagevolgd tot ver in de negentiende eeuw. De serie van negentig
prenten naar zijn schilderijen, door Moyreau gegraveerd en in 1737 uitgegeven,
heeft niet weinig bijgedragen tot de verspreiding der kennis van Wouwermans'
onderwerpen, compositie en stijl.
481)

Wouwermans had verscheidene leerlingen , o.a. zijn broer P i e t e r
482)
W o u w e r m a n s (1623-1682 , die in zijn trant schilderde, Barent Gael en Emanuel
Murant. Van zijn navolgers zijn de voornaamste: Johannes Lingelbach, Johan van
Huchtenburgh, Dirk Maas, Dirck Stoop en Hendrick Verschuring, terwijl ook Jan
Asselijn ruitergevechten in Wouwermans' trant heeft gemaakt. Van deze
paardenschilders is J a n v a n H u c h t e n b u r g h (Haarlem 1647-1733
483)
Amsterdam de meest bekende. Hij was vrijwel uitsluitend oorlogsschilder, d.w.z.
dat hij zich systematisch op het in beeld brengen van bepaalde veldslagen toelegde,
daarbij slechts terloops ook schermutselingen zonder bepaalde beteekenis,
legerplaatsen, troepeninspecties, jachttafreelen en ‘roverijtgens’ schilderende. Ook
zijn er tafreelen uit het Italiaansche volksleven van hem bekend. Hij was een leerling
van Thomas Wijck (Dl. I, blz. 401), was vóór 1667 in Rome en in 1667 in Parijs,
waar hij o.a. onder leiding van den bekenden veldslagenschilder A.F. van der Meulen
werkte als teekenaar bij de gobelin-fabriek. In 1670 was hij in Haarlem terug en
woonde sindsdien afwisselend in die stad en te Amster-
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dam. Van 1708 tot 1709 schilderde hij in Italië in dienst van Eugenius van Savoye.
Hij werkte ook later nog voor dezen en maakte o.a. tien groote schilderijen met diens
overwinningen, teekende de voorbeelden voor prenten van de ‘Batailles gagnées
par le Prince Eugène de Savoie’ (1729), was later in dienst van den keurvorst van
de Palts, verbleef in 1719 in Den Haag en vestigde zich vervolgens te Amsterdam.
Meer dan eens stoffeerde hij schilderijen van Gerrit Berckheyde met paarden en
figuren.
Huchtenburgh was een knap schilder en uitnemend teekenaar, maar een groot
kunstenaar kan men hem niet noemen. Zijn werk, hoe goed ook vaak gecomponeerd,
is meestal wat zwaar, de kleur-tegenstellingen zijn te sterk de schildering niet luchtig
genoeg, de schaduwen vaak donker. Men vindt het werk van dezen zeer
productieven meester, die zelfs het zeer groote formaat niet schuwde, in tal van
musea in binnen- en buitenland.
De paardenschilder D i r c k M a a s (Haarlem 1659-1717 aldaar), wiens werk
evenals dat van Huchtenburgh reeds tot den nabloei onzer kunst behoort, al maakte
hij ook menig aantrekkelijk schilderij, volgde dezen na. Hij was een leerling van
Mommers en Berchem. Van de Haarlemsche paardenschilders noemen wij nog
den architect P i e t e r P o s t (Haarlem 1608-1669 Den Haag), den bouwmeester
van het Mauritshuis. Van dezen zijn enkele knap geschilderde ruitergevechten en
veldslagtafreelen bekend (Mauritshuis, van 1631, en Museum te Keulen) in den
trant van het in ons eerste deel (blz. 257) besproken werk van Jan Martsen en Van
483a)
der Stoffe, alsmede een Duinlandschap, gedateerd 1633 .
Naast Haarlem was in de 17e eeuw Utrecht een centrum van paardenschilders. Wij
484)
noemen in de eerste plaats D i r c k S t o o p (Utrecht ± 1618-1686 aldaar? , van
wien men o.m. werk vindt in het Rijksmuseum, het Mauritshuis, het Utrechtsch
Museum en het Frans Hals Museum. Hij was tevens landschapschilder en werkte
o.a. in Lissabon en Engeland. De Gorcumsche burgemeester H e n d r i c k
V e r s c h u r i n g (Gorinchem 1627-Dordrecht 1690) werd eveneens in Utrecht
opgeleid. Hij was een leerling van Jan Both, werkte acht jaren in Italië en ontwikkelde
zich tot een dilettant van beteekenis, getuige zijn groep burgemeesters in het
Raadhuis te Gorinchem en zijn aardig en frisch geschilderde, hoewel niet van zekere
moeizaamheid vrij te pleiten ruiterstukjes, die men o.m. vindt in het Museum te
Gorinchem en het Mauritshuis.
Eindelijk vermelden wij nog den schilder van jachtgezelschappen en gevechten
H e r m a n v a n L i n , die in Utrecht voorkomt 1659-'67 en 1668-'70. Ook hij werkte
een tijdlang in Rome; hij had er den bentnaam Stilheid. Werk van hem bevindt zich
o.a. in het Museum Boymans.
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J a c h t t a f r e e l e n hebben, behalve Wouwermans, tal van andere meesters
geschilderd: van Berchem bestaan verschillende jachten, Lingelbach en Dirck Maas
hebben hazen- en valkenjachten uitgebeeld en Potter bezondigde zich zelfs aan
een Berenjacht (Dl. I, afb. 40). Door geen enkel Hollandsch meester evenwel is
eenig schilderij gemaakt, dat de vergelijking kan doorstaan met hetgeen Rubens
op dit gebied had gepresteerd. Diens beroemde Everjacht in het Museum te Dresden
laat alle Hollandsche jachtstukken verre achter zich.
Twee meesters ten onzent hebben hun best gedaan, het onstuimige van ever-,
vossen- en hazenjachten uit te beelden. Het resultaat is in zooverre niet kwaad als
zij de dieren juist teekenen, maar noch in compositie, noch in toets of kleur munt
hun werk bijzonder uit. Wij bedoelen Abraham Hondius en Adriaen Beeldemaker.
A b r a h a m H o n d i u s (Rotterdam ± 1625-'30-Londen 1695?) deed in zijn
dierengevechten en jachten, waarin meer dan eens jagers en ruiters ontbreken, zijn
voordeel met de prenten naar Rubens en met het werk der Vlamingen Fijt en
Snijders. Ook lijken zijn schilderijen soms op die van den Duitschen dierschilder
C.B.A. Ruthart, die een tijdlang in Antwerpen werkte. Behalve jachttafreelen (meest
ever- en hertenjachten) heeft hij ook Bijbelsche tafreelen en zelfs een carnaval
geschilderd, benevens genrestukjes en portretten. Men vindt werk van hem in het
Rijksmuseum en het Museum Boymans.
A d r i a e n B e e l d e m a k e r was eveneens een Rotterdammer. Hij werd ± 1625
geboren en overleed na 1689 in Den Haag, na in Leiden en Dordrecht te hebben
gewoond. Hij was zeer productief en schilderde landschappen met jachttafreelen,
vooral vossenjachten en voorts jachtgezelschappen, enkele dierstukken niet geiten
en schapen, en dergelijke meer. In de jachttafreelen is hij het best. Zijn bekende
Jager met Honden, een doek van 185 bij 225 centimeter in het Rijksmuseum, is een
respectabel, degelijk werk, waarin de honden voortreffelijk zijn weergegeven.
Bovendien was hij een goed portretschilder. Het Stedelijk Museum te Leiden bezit
van hem twee regentenstukken, van 1667 en 1689.
Het bovenstaande moge voldoende zijn om den lezer een summieren indruk te
geven van de schier onbeschrijfelijke veelzijdigheid onzer landschapen
dierschilderkunst. Haar schakeeringen zijn grooter, haar tegenstellingen treffender
dan die in onze zeeschilderkunst, waaraan het volgend hoofdstuk gewijd is.

Eindnoten:
363) Literatuur: Bode, Die Holl. u. Vläm. Malerschulen; R. Grosse, Die Holl. Landschaft 1600-1650
(vele afbeeldingen); Just Havelaar, De Ned. Landschapskunst tot het einde der 17e eeuw (vele
afbeeldingen); voorts de artikelen over de te behandelen schilders in Thieme Becker's Allgem.
Künstlerlexikon.
364) Vgl. Dl. I blz. 63.
365) Dr. H.v.d. Waal, Jan van Goyen, Amst. z.j. (1941). Zie voorts Dl. I van dit boek, aant. 368a en
hierboven aant. 363. Ook Thieme Becker en de daar geciteerde literatuur. Lijst van werken bij
Hofstede de Groot. Krit. Verzeichnis VIII, 1923. Zie verder o.m. Onze Kunst 1903 II 65, Burl.
Mag. XXXII, 238 en Verslagen der Rijksmusea v. Gesch. en Kunst 1895, 64.
366) Hofstede de Groot, Beschr. u. Krit. Verzeichnis VIII 312-339.
367) Zie Bredius in O.H. XXXVII 126.
368) Vgl. boven blz. 4.
369) Groote Schouburgh I 166. Vgl. ook Dl. I van ons boek, blz. 89.
370) Dat het Julius moet zijn geweest en niet Jan, veronderstelt Hofstede de Groot terecht bij Thieme
Becker XX 583.
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371) Dl. I, blz. 249.
372) Dl. I, aant. 323 en blz. 229.
373) Een schetsboek met gezichten van een reis naar Bommel, Tiel, Nijmegen, Kleef, Elten en Arnhem
wordt vermeld in Jaarverslag Mauritshuis 1895 blz. 64.
374) O.H. XIV 119.
375) Vgl. Dl. I blz. 374.
375a) Het schilderij bevindt zich in de verzameling Liechtenstein te Weenen. Het auteurschap van De
Moor staat niet vast: sommigen houden Gerard Terborch voor den auteur.
376) Het prachtige interieur door Jan Steen, vroeger bij den Graaf d' Oultremont, geldt o.i. terecht als
dat der familie Van Goyen (afb. in Bredius' prachtwerk over Jan Steen, Plaat 39). Over Van
Goyen's landschap-achtergronden op portretgroepen van Van der Merck zie Bredius in O.H.
XIV 124 en Martin in Bredius-Bundel 1915 I 181.
377) Bredius in O.H. XVI, 113 vlgg.
378) Vgl. Dl. I, aant. 16.
379) Zie Hofstede de Groot in Burl. Mag. XLII, 4, die vrijwel alle schilders opsomt, die met Van Goyen
kunnen worden verward en zelfs eenige (v.d. Cabel, W.v.d. Bundel, H. Seghers), die geenszins
onder zijn invloed hebben gestaan. De voornaamste der meesters, die werk in den trant van
Van Goyen maakten, zijn naast de door ons genoemde: Coelembier, v.d. Laeck (vgl. ook Dl. I
aant. 251) en J.v. Mosscher (Dl. I, aant. 366).
380) Niet te verwarren met J.v.d. Croos, uit Amsterdam, werkzaam in Alkmaar.
381) Künstler-Inv. VI 2100.
382) Het is niet zeker, dat de P.N. gemerkte v. Goyen-achtige stukken v.P. Nolpe zijn (zie Th. Becker
in verbo).
383) Zie Dr. W. Stechow, Salomon van Ruysdael, Berlin, Gebr. Mann, 1938; F.H. Wijnman in Oud
Holland XLIX 49 vlgg., Thieme Becker XXIX 189 en Jacques Goudstikker's catalogus der S.v.
Ruysdael-tentoonstelling te Amsterdam 1936.
384) Zie Thieme Becker XXV, Hofstede de Groot, Krit. Verzeichnis VII (1918), Bredius in O.H. 1900,
69, Bode, Holl. u. Vläm. Malerschulen, 1917. Voorts Bredius in O.H. 1910 en 1921.
385) Rafaël Camphuysen (1598-1657) was een Gorcummer, die later in Amsterdam werkte en daar
overleed. Hij schilderde o.a. winterlandschappen. Zijn meesterstuk bevindt zich te Leipzig. Het
Rijksmuseum bezit een Avondlandschap van hem. Zie Th. Becker en vooral O.H. XXI 196,
alsook Oude Kunst 1916 na blz. 344. Over den portret-, landschap- en koeienschilder Govert
Camphuysen zie beneden, aant. 444.
386) Het is niet onmogelijk, dat het werk van A. Keirinx (Dl. I blz. 234) hem inspireerde. Deze woonde
in Amsterdam. V.d. Neer keek ook naar Esaias van de Velde en de andere Haarlemmers, alsook
naar de landschappen van Jan van de Velde en Buytewech (Vgl. Dl. I afb. 139).
387) Zie Hofstede de Groot t.a.p. blz. 357, en de lijst der gedateerde schilderijen aldaar blz. 517.
388) De motieven systematisch bij Hofstede de Groot, Beschr. u. Krit. Verz. VII, 519.
389) Een opsomming van Hollandsche winterschilders bij Hofstede de Groot t.a.p. blz. 521.
390) Navolgers van A.v.d. Neer zie bij Hofstede de Groot, Beschr. u. Krit. Verz. VII 520.
506) Zie Willis, Thieme Becker, Hofstede de Groot VII en Bode, Die Meister der Holl. u. Vläm.
Malerschulen. Over zijn winterlandschappen zie hierboven blz. 288 en afb. 168.
391) A d a m C o l o n i a schilderde brandjes geheel in den trant van Van der Poel.
392) Vgl. over Van der Poel Thieme Becker, Wurzbach, alsmede Dl. I, blz. 401 en aldaar aantt. 544
en 548.
393) Zie Thieme Becker en Oudheidk. Jaarboek 1926, 119 vlgg. met interessante afbeeldingen,
alsook Dr. Plietzsch in Pantheon, Juni 1942.
394) Zie over Lievens boven, blz. 108.
395) Zie boven, blz. 131.
396) Zie H. Gerson, Philips Koninck, Berlin, Gebr. Mann 1936. Hofstede de Groot bij Thieme Becker
XXI (1927) 271 vlgg. en de daar genoemde geschriften. Voorts o.a. Bredius, Künstler-Inventare
I 153, Bredius-Bundel 260, Oude Kunst 1917, 99.
397) Over J a c o b K o n i n c k (Amst. 1610/15-na 1708 in Denemarken?) zie Thieme Becker XXI
(1927) 267 vlgg., alsook Künstler-Inv. IV 1366 en O.H. XX 9. Een fraai landschap van zijn hand
bezit het Museum Boymans.
398) Literatuur: Thieme Becker Dl. 28; Nieuw Nederl. Biogr. Woordenb. VI. Tal van teekeningen in
's Rijks Prentenkabinet.
399) Zie Freule de Jonge in de inleiding tot den Catalogus van het Centraal Museum te Utrecht, 1933,
blz. XLVI, en aldaar blz. 66. Voorts Dr. R. Juynboll in de Nieuwe Rott. Courant van 4 Jan. 1935
Avondblad E; Thieme Becker XXIX 310.
400) ‘Op het Kunstboeck van Herman Zachtleven’. Vondel noemt Saftleven den ‘vermaerden schilder
en tekenaer.’
401) Freule de Jonge t.a.p. en Oudheidk. Jaarboek 1932.
402) Th. Becker XV (1922) 26.
403) Zie Wurzbach, Niederl. Künstlerlexikon; Bredius in Burl. Mag. XXXV 261 en K. Inv. VII 281 en
vooral Rosenberg in Jahrb. Berl. 1928, 102 vlgg., met afbeeldingen en lijst van werken.
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404) S a l o m o n d e B r a y schilderde in 1633 een landschap in Elsheimerschen trant (Berlijn)
met een bijzonder frisch groen, dat in die dagen een zeer modern effect moet hebben gemaakt
en dat Ruisdael coloristisch evenzeer inleidt als het werk van Vroom. Anderen, die eveneens
als Ruisdael-voorloopers kunnen gelden, zijn C l a e s v a n B e r e s t e y n (± 1627-1684),
leerling van Salomon de Bray (een schilderij van hem bezit het Rijksmuseum), J a n V e r m e e r
v a n H a a r l e m I (geb. 1600 of 1601, † 1670) van wien o.a. het Mauritshuis landschappen
van 1648 bezit, en mogelijk ook J a c o b v a n M o s s c h e r (werkzaam ± 1635-1660?), over
wien men raadplege O.H. XLIII, 18, en misschien nog enkele anderen. Zeer duidelijk is de
ontwikkeling nog niet na te gaan omdat ook meesters, die even oud en ouder waren dan Ruisdael
en dezen eerst wellicht beïnvloedden, weldra op hun beurt onder Ruisdael's invloed blijken te
zijn geraakt (Guilliam Dubois, G. van Hees, v. Borssom?).
405) Over Ruisdael's leven zie vooral Wijnman in O.H. 1932. Vgl. verder Hofstede de Groot, Beschr.
u. Krit. Verzeichnis IV (1912); J. Rosenberg, Jacob Ruisdael, Berlin 1928; Kurt Simon, Jacob
van Ruisdael, Berlin 1930; H. Gerson, The Development of Ruisdael, Burl. Mag. LXV, Aug. 1934
en de daar aangehaalde opstellen van Rosenberg. Zie ook K. Simon in Burl. Mag. Sept. 1935.
Bode, Die Holl. u. Vläm. Malerschulen en voorts Kunst u. Künstler 1929, 404 en Th. Becker in
verbo.
406) Wijnman t.a.p. blz. 261.
407) Rosenberg, Jac. Ruisdael, S. 7 en 16 en afbb. 9 en 10. Vgl. ook Wurzbach, Niederl.
Künstlerlexikon i.v. Isaak van Ruysdael en Hofstede de Groot t.a.p. IV 362. Zie evenwel vooral
K. Simon in Amtliche Berichte der Berliner Museen 1932, 61, die aantoont dat het aan Isaac
toegeschreven schilderij te Berlijn van Dubois is. Met de toeschrijving van een reeks van
schilderijen aan Isaac Ruisdael door Dr. Simon (Burlington Magazine Juli 1935 en Thieme Becker
XXIX 188 vlgg.) gaan wij slechts gedeeltelijk accoord.
407a) Wijnman t.a.p. blz. 180.
408) Zie over dit alles Wijnman t.a.p.
409) Terwijl Rosenberg 31 der door Hofstede de Groot vermelde Ruisdaels als niet van den meester
zijnde verwierp, schrapt Simon het dubbele aantal, o.i. terecht. Een nadere schifting zal zonder
twijfel Ruisdael's oeuvre nog meer doen inkrimpen.
410) Over verscheiden dateeringen heerscht nog geen overeenstemming. Zie de dateeringen bij
Hofstede de Groot, Rosenberg en Simon, vooral ook het opstel van laatstgenoemde in
Goldschmidt-Festschrift 1935. Simon herzag verscheiden dateeringen. Vgl. Gerson t.a.p. Waar
omtrent het ontstaan van belangrijke werken gelijk De Molen te Wijk bij Duurstede (Dl. I, afb.
29), Het Jodenkerkhof (afb. 163) enz. nog geenerlei overeenstemming heerscht, moest onze
schets in dit opzicht berusten op onze persoonlijke meening.
410a) Met andere werken door Simon o.a. abusievelijk gehouden voor werk van Isaac (Th. Becker
XXIX 189).
411) Gerson (t.a.p.) betuigt terecht, dat men niet behoeft aan te nemen, dat de uit Italië terugkeerende
Hollandsche landschapschilders hem zouden hebben geïnfluenceerd (Rosenberg blz. 20).
412) Bode t.a.p. blz. 179. De dateering is onzeker. Wij houden het, uitgaande van de schilder-techniek,
voor een werk van omstreeks 1665, zoo niet 1670. Zie over de schilderij in verband met het
kerkhof te Ouderkerk a/d Amstel Jac. Swarts in Oudheidkundig Jaarboek 1929, 232 vlgg.,
alsmede Kurt Simon in de Goldschmidt-Festschrift 1935, die de kerkhofschilderijen stelt op 1653
à '55 en de teekeningen op kort na 1650.
413) De Gezichten op den Dam, waarop de boter- en kaasmarkt voorkomt, zijn van voor Februari
1669, want toen werd die markt naar elders verplaatst.
414) De onheilspellende bui en de regenboog op zijn Jodenkerkhof (afb. 163) zijn symbolische
rekwisieten, meer niet.
415) De Ruisdael-achtige meesters zijn opgesomd door Hofstede de Groot t.a.p. blz. 362 vlgg.
415a) Over Dubois zie o.m. K. Simon in Amtl. Berichte Berl. 1932, 61 en vgl. boven, aant. 407.
416) Zie Thieme Becker. Ten onrechte schrijft K. Simon het Landschap met de planken Schutting
toe aan Isaac v. Ruisdael (Burlington Magazine Juli 1935 en Thieme Becker XXIX 189).
416a) Zie over de interieurs van Decker A. Heppner in Goldschmidt-Festschrift 1935.
417) Zie Mr. J.K. van der Haagen in: M.J.F.W. van der Haagen, Het Geslacht van der Haagen,
's-Gravenhage 1932. Het in O.H. 1935, 174 beschreven Gezicht op den Kneuterdijk is niet van
A.v.d. Velde maar van J.v.d. Haagen (met figuren van Lud. de Jongh).
418) Zie Thieme Becker.
420) Zie Thieme Becker. Voorts Hofstede de Groot, Beschr. u. Krit. Verzeichnis IV; Bredius in O.H.
1910, 93 en 1911, 179; Rosenberg in Jahrb. Berl. XLVIII 139, met vele leerrijke afbeeldingen
naar werken van Ruisdael en Hobbema; mr. H.F. Wijnman in O.H. 1932, 179-180. Het boek van
G. Broulhiet over Hobbema (Paris, Firmin-Didot 1938) is stijlcritisch algeheel onvoldoende.
421) Rosenberg t.a.p. blz. 151.
422) Een poging tot reconstructie daarvan doet Rosenberg t.a.p.
423) Ook Rosenberg (blz. 151) neemt aan, dat het schilderij in het Mauritshuis na zijn huwelijk (1668)
ontstond.
424) Oude Kunst III (1918) 277, met een afbeelding van den weg in zijn huidigen toestand.
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425) Zie Oude Kunst t.a.p. en Bredius in O.H. 1911, 125, waar hij het opstel van C.G. 't Hooft aanhaalt
uit de Amsterdammer van 18 Augustus 1895 No. 947. Zie ook H. d. Gr. IV 367.
426) Rosenberg t.a.p. blz. 148.
427) Vgl. voor A. van de Velde Hofstede de Groot Nrs. 7, 14, 26, 106, 131, 136, 144a, 144d, 180;
voor Lingelbach 6, 113, 114, 117, 118; voor D. van Bergen 98, 136; voor Wouwermans 92, 140;
voor Wijntrack 6; voor Storck 116, 137; voor Gael 127; voor Graat 115.
428) Hofstede de Groot VIII (1923). Bredius in O.H. 1911, 179. Er heerscht onzekerheid omtrent zijn
geboortejaar. Bredius neemt aan ± 1625-1635, H.d.G. 1620-25.
429) Vgl. over het arcadisch landschap Dl. I, blz. 149 vlgg. De schilders van het Italiaansche volksleven
worden besproken in hst. XX.
430) Thieme Becker IV noemt ± 1618 als geboortejaar, Hofstede de Groot IX zegt: ± 1610. Met het
oog op zijn leerlingschap sinds 1634 lijkt ons 1618 aannemelijker.
431) Voor leerlingen en navolgers van Both zie H.d.G. IX 517.
432) Zie Dl. I, blz. 97, 122, 151.
433) Dl. I, blz. 378. Zie verder Thieme Becker IV. Hofstede de Groot IX 422. Een karakteristiek
schilderijtje van Andries bezit het Rijksmuseum.
434) Blz. 366.
435) H.d.G. IX 517; Bredius, Künstler-Inventare V 1849, met afb. van het schilderij te Hamburg;
dezelfde VII 291.
436) Thieme Becker III 288.
437) Hofstede de Groot IX 521; Thieme Becker XXVII 477.
438) Hofstede de Groot IX, 1; Thieme Becker XV 407.
438a) Zie Dr. S. Stelling Michau, Unbekannte Schweizer Landschaften aus dem 17. Jahrh., Zürich
1937.
439) Thieme Becker II 198.
440) Vgl. Dl. I blz. 47 en 434, aant. 120.
440a) Later heeft men van de schilderij een allegorie op Jan de Witt gemaakt, doordien men boven
den hond heeft geschilderd de woorden ‘de vyant van de Staat’, terwijl onder den zwaan staat
‘de Raadpensionaris’ en op een der eieren ‘Holland’.
440b) In den trant van Moucheron werkte de koopman Jacob Esselens (Amst. 1626-1687), wiens
landschappen evenwel ook aan het werk van anderen (Glauber, Adr. van de Velde, Poelenburgh)
herinneren. Een paar mooie stalen van zijn kunst bezit het Bredius-Museum. Literatuur zie Dl.
I aant. 31.
441) Vgl. Abraham's Vizioen in het Land Kanaan, afgebeeld in Amsterdam in de 17e Eeuw, Dl. III,
blz. 34.
442) Vgl. over dezen schilder, wiens stillevens het verre winnen van zijn landschappen en genrestukjes,
Dl. I blz. 418 en voorts Thieme Becker.
443) Het schilderen van paarden in realistische omgeving is ouder dan het veestuk. Vgl. hierover Dl.
I blz. 256-57.
444) G o v e r t C a m p h u y s e n (Gorcum ± 1624-Amst. 1672). Zie Thieme Becker V, 465 en vooral
O.H. XXI 203-216 alsook Kunstmuseets Aarsskrift Kjöbnhavn 1921-23. Hij vertoefde eenigen
tijd in' Zweden en schilderde landschappen, dieren en interieurs. Vooral bekend zijn zijn
koeiestallen met stoeiende boerenmeisjes. Over G e r r i t B l e e k e r vgl. Thieme Becker en
Dl. I aant. 200, alsmede hierboven aant. 131 sub 2. Bleekers' etsen (b.v. De Herder, van 1638)
en schilderijen vertoonen soms goed geobserveerd vee. Zijn schilderijen gaan meest als werk
van Potter. Over C o r n e l i s S a f t l e v e n (Rotterdam 1606-1681 aldaar) vgl. Dl. I, blz. 44 en
371. Hij schilderde landschappen, dieren en boereninterieurs. Een schilderij met vee, gedateerd
1660, bevindt zich in het Mauritshuis.
444a) De vraag, of Karel Dujardin, die 3 jaar ouder was dan Potter, dezen al dan niet heeft beïnvloed,
wordt o.i. door Plietzsch (Thieme Becker X 103) terecht beantwoord met de onderstelling, dat
van Potter toch wel de ‘Anregung’ uitging.
445) Th. van Westrheene, Paulus Potter, sa vie et ses oeuvres, 1867; Rudolf von Arps-Aubert, Die
Entwicklung des reinen Tierbildes in der Kunst des P. Potter. Halle a.S. 1932; Bode, Die Meister
d. Holl. u. Vläm. Malerschulen (1917); Hofstede de Groot, Beschr. u. Krit. Verzeichnis IV (1911).
Zie voorts, ook voor verdere literatuur, Thieme Becker XXVII 307 en Wurzbach, Niederl.
Künstlerlexikon.
446) Zie over dit portret J. Six in Onze Kunst XI (1907) I 3-17.
447) Bartsch, Peintre Graveur I (1803), 41 vlgg.
448) Art in America XVII 249
448a) Zie O.H. 1937, 135.
449) Zie Hofstede de Groot, Verzeichnis IV 1911; Emile Michel, Les van de Velde, Paris, Allison,
1892; K. Zoege von Manteuffel, Die Künstlerfamilie van de Velde, Bielefeld u. Leipzig 1927. De
etsen van A.v.d. Velde zijn beschreven in Bartsch' Peintre Graveur.
450) Wij vestigen de aandacht op de reeks Passie-tafreelen in de Augustijnenkerk De Ster te
Amsterdam. Vgl. verder Hofstede de Groot t.a.p. Nos. 13-15.
451) E. Michel p. 82 en afb. p. 85.
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452) Vermoedelijk is het kleine pleistermodel van een liggende koe, dat voorkomt op Jan Steen's
Teekenles (afb. 139), eveneens een werk van Adr. v.d. Velde.
453) Zie uitvoerig Bode, Die Holl. und Vläm. Malerschulen 1917, 225 en 226.
454) Hofstede de Groot IV, No. 215.
455) H. de Gr. No. 8 als Vlucht naar Egypte.
456) Zie over de overdreven toeschrijvingen aan A.v.d. Velde van stoffeeringen bij v.d. Heyde en
anderen Hofstede de Groot t.a.p. blz. 479-480. Er worden in de literatuur nog meer namen
genoemd van meesters, wier werk Adr. v.d. Velde van figuren voorzag. Het is echter zeer de
vraag, of die traditie juist is.
457) Zie over de schilders Van der Does Th. Becker IX 374-75.
458) Hofstede de Groot, Beschr. Verz. II, 1908. (Hierin zijn vele werken van Abraham Calraet (zie
blz. 349) opgenomen, die H. de Gr. voor werk van Cuyp hield). Bode, Vläm. u. Holl. Malerschulen;
Thieme Becker in verbo. Jan Veth, Kunstbeschouwingen, 1904, blz. 167. Frank Cundall, The
landscape and pastoral painters of Holland. London 1891. Zie ook het register op Dl. I van dit
boek.
459) De overlevering wil, dat de op Dortwijk bewaarde figuurschildering op een deur een werk van
Cuyp is. Dergelijke beschilderde deuren bezitten nog het Museum Van Gijn te Dordrecht en Dr.
M. de Wild te 's-Gravenhage.
460) Vgl. de schilderij van 1639 te Besançon, en die in Dordrecht, Frankfort (H.d.Gr. 689), München
(H.d.Gr. 700), Berlijn, Dessau en bij den Earl of Ilchester, en voorts H.d. Gr., 389. Ook de
portretten die Cuyp in 1639 schilderde (collectie Baron Cassel, Brussel, tent. v. Oude Kunst op
de wereld-tentoonstelling Brussel 1935, nos. 716 en 717) vertoonen een landschap-achtergrond
in den trant van deze meesters.
460a) Vgl. blz. 393.
461) Zie voor de geschiedenis van dit doek Martin, Altholl. Bilder, 2e Aufl., Berl., 1921, S. 74-75.
461a) Op Cuyp's naam staat een regentenstuk in de verzameling Cook te Richmond, Vgl. Dl. I, aant.
4.
462) Zie hieronder en aantt. 458 en 465.
463) Beschreven bij Nagler, die Monogrammisten, I 300. Over het werk van Cuyp in Amerika zie:
Gerald Holmer, The Cuyps in America, Art in America vol. XVIII, 1930, p. 165.
464) Zie Thieme Becker.
465) Zie Thieme Becker, maar vooral Bredius in Kunstchronik 1913/14, S. 93, Burl. Mag. XXX 172,
Künstler Inventare I 307, VII 20. Voorts Oude Kunst I (1916) 90, 143, 186, 241, 293, 314, 386;
II (1917) 109; III (1919) 285. Vgl. ook O.H. 1929, 105.
466) Het fraaiste bezat vroeger Mevr. de Douaire. Backer-de Wildt (H.d. Gr. No. 826). Andere o.a. in
de verzameling Kröller en in het Museum Boymans. Een voluit gemerkt perziken-stilleven gaf
Dr. Bredius in bruikleen aan het Mauritshuis. Dit bewijst de juistheid van Bredius'
Calraet-ontdekking.
467) Vgl. Dl. I blz. 151 onderaan. Zie Wurzbach, Thieme Becker, Hofstede de Groot, Beschr. u. Krit.
Verzeichnis IX; Ilse von Sick, Nicolaes Berchem, ein Vorläufer der Rokoko, Berl. 1930; Oud
Holland 1931, 84. Zie ook Dr. A. Heppner in Historia 1940, 81.
468) Houbraken noemt nog andere leermeesters. Maar diens inlichtingen zijn naar alle
waarschijnlijkheid onjuist. Vgl. o.a. Hoogewerff in O.H. 1931 blz. 84.
469) Een tweede reis naar Italië, tusschen 1653 en '56, is mogelijk, maar niet bewezen. Een derde
reis, door Dr. Ilse von Sick geconstrueerd, is terecht door Dr. Hoogewerff (O.H. 1931 blz. 84)
naar het rijk der verbeelding verwezen.
470) Zijn etsen, ongeveer 60 in getal, zijn beschreven door Bartsch (V. 425), door H: de Winter (Amst.
1767) Weigel (Suppl. 293) en Dutuit (Manuel IV 22).
471) Een opsomming der voornaamste graveurs naar Berchem bij Wurzbach en Thieme Becker. Een
schets van zijn invloed in andere landen bij von Sick, blz. 46 vlgg.
472) H. de Gr. Nos. 838 en 839. Die uit het bezit van Landseer (thans verzameling Piek, Dresden)
is afgebeeld bij Von Sick Pl. 9.
473) Zie meer uitvoerig Hofstede de Groot t.a.p. blz. 289 vlgg. alsmede Wurzbach en Thieme Becker.
474) Von Sick t.a.p. blz. 7 volgens mededeelingen van Dr. G.J. Hoogewerff.
475) Wurzbach; Thieme Becker, Hofstede de Groot, Beschr. u. Krit. Verzeichnis IX; Bartsch, Peintre
Graveur O 159 en Weigel, Suppl. blz. 22. Zie ook het register op Dl. I van dit boek.
476) Vgl. aanteekening 444a.
477) Literatuur: Wurzbach; Hofstede de Groot, Beschr. u. Krit. Verzeichnis; Bode, Die Holl. u. Vläm.
Malerschulen, Leipzig 1917, 236 vlgg. Houbraken (Groote Schouburgh II 70 vlgg.) geeft een
uitnemende karakteristiek van Wouwermans' kunst.
478) Waar men manierisme van Wouwermans meent te zien, heeft men het werk vóór zich van een
zijner ontelbare slaafsche navolgers of copiïsten. Ook de zoogenaamde ‘sombere’
Wouwermans'en zijn niet van zijn hand. Al is zijn late werk wat donker, het blijft luchtig en
doorschijnend.
478a) Dat zijn kort verblijf te Hamburg (1638-40) invloed heeft gehad op zijn ontwikkeling, blijkt niet.
479) Zie de verdeeling naar onderwerpen bij Hofstede de Groot t.a.p. blz. 652 en 653.
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480) Vgl. hierover de overtuigende uiteenzettingen van Dr. D.J. Kok in diens boekje Wahrheit und
Dichtung in den Reiter- und Pferdegemälden und Zeichnungen berühmter Holl. Maler des 16.
u. 17. Jahrh., Würzburg 1933.
481) Zie de opsomming van leerlingen en navolgers bij Hofstede de Groot t.a.p. blz. 658.
482) Over zijn anderen broer, Jan Wouwermans, zie blz. 308.
483) Zie Schneider bij Thieme Becker.
483a) Catalogus Kerst-tentoonstelling Museum Boymans 1938-'39, No. 26. Eigendom van Prof. Martin.
484) Zie Wurzbach, alsook Forschungen v. Gabriel v. Térey in Kunst-chronik 1916/17 No. 28 blz.
287. Voorts catal. Centraal Museum Utrecht blz. 82 en de opstellen van P.T.A. Swillens in O.H.
1933 en 1934, waar ook gesproken wordt over Dirck's broer, den landschap-, dier- en
genreschilder Maerten Stoop.
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*

Achtste hoofdstuk (XVII). - Schilders van schepen, zee, meren en
stroomen.

AFB. 198. WILLEM VAN DE VELDE DE JONGE 1686. HET IJ VÓÓR AMSTERDAM. RIJKSMUSEUM.

De ware zeeschilders zijn in onze zeventiend'eeuwsche kunst in de minderheid
485)
ten opzichte van de schepenschilders . In den tijd van grooten bloei, die tusschen
1630 en 1635 aanbreekt, verschaffen de scheepvaart en weldra tevens de
486)
overwinningen in de zee-oorlogen aan tal van kunstenaars de onderwerpen voor
belangrijke composities, die bij het publiek groote belangstelling vinden. Schepen
van alle soort worden geschilderd bij storm of stilte, op zee, aan het strand, in
Hollandsche of vreemde havens, op onze meren en plassen, in onze weteringen,
op de groote rivieren en de Zeeuwsche stroomen. Onze oorlogsvloten worden in
talrijke doeken vereeuwigd. De beide grootste zee- en schepenschilders zijn W i l l e m
v a n d e V e l d e d e J o n g e e n J a n v a n d e C a p p e l l e , beiden leerlingen
van Simon de Vlieger, dien wij in het eerste deel de schakel noemden tusschen het
tweede en derde geslacht onzer zeeschilders.
De zee om haar zelfs wil werd slechts zelden afgebeeld. Zij diende meest niet
anders dan als onmisbaar schouwtooneel voor zeeslagen of als omgeving bij
afbeeldingen van vloten of van schepen in den vreemde. Behalve in die
strandgezichten, waar zij niet uitsluitend als achtergrond dient, en in

*

Hoofdstuk XVII van het complete werk ‘De Hollandsche Schilderkunst in de 17e Eeuw’.
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enkele uit impressie ontstane werken, speelt de zee geen rol van belang.
Talloos zijn de gevallen, waarin hetgeen men voor een zeestukje houdt slechts
een onzer wijde stroomen of plassen is, dus niet anders dan b.v. de
Haarlemmermeer, het IJ of het Hollandsch Diep. Een zeiler of schepenkenner zegt
u dit aanstonds, want hij onderscheidt de schepen voor de binnenvaart gemakkelijk
van de zeevaarders.
Wanneer wij in het volgende van onze zeeschilders spreken, bedoelen wij in het
algemeen allen, die water en schepen hebben gemaakt. Onder dezen vallen eigenlijk
tweeërlei soort te onderkennen, n.l. diegenen voor wie het schip en hetgeen daarmee
geschiedt hoofdzaak en het water bijzaak is en diegenen, die uitgaan van den indruk
dien de zee, de meren en stroomen op hen maken en die dezen indruk weergeven,
verlevendigd door schepen. Van de eerste soort, die, gelijk gezegd, verre in de
meerderheid is, zijn de beide Willem van de Velde's de belangrijkste
vertegenwoordigers; van de tweede is J a c o b R u i s d a e l de meest dichterlijke
(afb. 160) en J a n v a n d e C a p p e l l e de lichtschilder bij uitnemendheid, terwijl
daarnaast o.m. de riviergezichten van J a n v a n G o y e n (Dl. I, afb. 30), A. C u y p
en A l l a r t v a n E v e r d i n g e n mogen worden genoemd, alsmede enkele
487)
strandgezichten van A d r i a e n v a n d e V e l d e . Hoe moeilijk het is, hier een
scherpe grens te trekken, bewijzen de strandgezichten van Adriaen's broer Willem
van de Velde den Jonge, die lang niet alle in de eerste plaats om de wille van de
schepen zijn gemaakt maar meer dan eens hun ontstaan danken aan een sterken
indruk van de schoonheid der zee. Ook het bepalen van wie zeeschilder is valt vaak
moeilijk. Immers naast verscheidene schepenschilders van beroep waren er tal van
landschap-, zelfs dier- en genreschilders, die bovendien zee-, water- en
scheepstafreelen maakten.
Wij onderscheiden in het algemeen de volgende onderwerpen: scheepsportretten,
zeeslagen; handels- en oorlogsvloten zeilende of voor anker; strandtafreelen,
scheepswerven, haven- en reedegezichten hier te lande en in den vreemde.
Schilderijen met enkel lucht en water komen in de zeventiende eeuw niet voor.
Een doek gelijk Courbet's ‘La Vague’ is in die dagen en nog tot het derde kwart der
negentiende eeuw even ondenkbaar als een zonsondergang boven een zee zonder
schepen. Hier geldt, mutatis mutandis, hetgeen wij omtrent het landschap zeiden.
Het beroemde, spontaan geschilderde zeetje van Adriaen van de Velde (afb. 184)
488)
is een uitzondering evenals het strandgezicht van Simon de Vlieger in het
Mauritshuis (Dl. I, afb. 150), dat zijn ontstaan uitsluitend dankt aan de indrukken
van licht, lucht en water en dat eveneens tot de weinige zeventiend'eeuwsche
uitingen van zuivere zeeschilderkunst behoort.
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Al hadden wij dus, strikt genomen, nauwelijks een pure zeeschilderkunst, toch
toonden wij ons ook in dezen een volk van schilders doordien wij het picturaal gehalte
zoowel van de scheepsportretten en zeeslagen als dat van de met schepen
verlevendigde zee- en watergezichten tot een zoo groot mogelijke hoogte opvoerden.
Immers ondanks den eisch van duidelijkheid en althans van juistheid, die geen
enkele fout toeliet in scheepstype, tuigage of navigatie en die aan de
scheepsbeeltenis de hoogst denkbare eischen stelde, wisten de groote Hollandsche
zeeschilders hun kunstenaarschap te handhaven. Hun verlangens naar schoonheid
maakten voor hen de harmonie in compositie en koloriet tot een eisch, waaraan zij
noch wilden noch konden ontkomen. Soms was dit gemakkelijk: bij een plechtigheid
b.v., waarbij slechts een deel der schepen portretten behoefde te zijn, was de schilder
voor het overige tamelijk vrij, b.v. in de keuze van de kleuren der zeilen der overige
schepen, in de licht- en schaduweffecten tengevolge der bewolking, in de stoffeering
met bijkomende vaartuigen. Ook in hetgeen men het genrestuk in de zeeschilderkunst
zou willen noemen was de schilder tamelijk vrij, indien hij er slechts voor zorgde dat
type, tuig en navigatie in orde waren. Zeer groote moeilijkheden daarentegen bracht
het uitbeelden van een zeeslag, een slagorde, een bij bepaalden wind en getij en
op een bepaald uur uitvarende vloot. Wij geraken in de grootste bewondering voor
de aesthetische gevoelens en de vindingrijkheid onzer zeeschilders, wanneer wij
zien hoe zij allen zonder uitzondering hun best gedaan hebben om zoo goed en
zoo kwaad als het ging schilderachtigheid te bereiken. Willem van de Velde de
Jonge spant op dit punt ontegenzeglijk de kroon. Jan van de Cappelle heeft nooit
voor deze problemen gestaan omdat hij geen zeeslagen op bestelling schilderde
en omdat de weinige gebeurtenissen, die hij uitbeeldde (afb. 205), hem vrijheid
genoeg lieten. Maar de anderen! Hoe ontzaglijk moeilijk was het, de schepen waar
het om ging duidelijk uit te beelden in de juiste situatie en om, zoo mogelijk, het
gebeuren te dramatiseeren. Immers zelfs in de bewolking was de schilder der historie
ter zee niet geheel vrij: de eene zeeslag geschiedde bij helderen hemel, de andere
bij zwaar bewolkte lucht. Dat desondanks Willem van de Velde van gebeurtenissen
gelijk De Slag bij Kijkduin (Dl. I, afb. 8) of Het Opbrengen van den Royal Prince in
den vierdaagschen zeeslag zulk een schilderachtig geheel met zóó pakkend effect
heeft weten te maken, even fraai van compositie als van toon en kleur, stempelt
hem tot een onzer allergrootste kunstenaars.
Terwijl wij dus weliswaar onderscheid maken tusschen het wegens het schip en
het om de wille van de zee gemaakte zeestuk, zien wij in het eerste, dus in het
schepenstuk, nog weer een meerdere of mindere vrijheid van den
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zeeschilder naarmate hij een historie- of genrestuk maakt. In elk dezer gevallen kon
de zeeschilder uit den bloeitijd uitgaan van verschillende opvattingen. De grijze
richting, dus die van Simon de Vlieger, bleef vooreerst bestaan. Daarnaast won de
kleurige van den Jongen Willem van de Velde met den dag veld om ten slotte de
overhand te behouden. Bovendien liet de lichtschildering van Rembrandt niet na,
ook op de zeeschilders indruk te maken, met name op Jan van de Cappelle en A.
Cuyp, terwijl men eindelijk nog een zij het niet zeer omvangrijken invloed van Claude
Lorrain kan opmerken, dien men behalve bij Cuyp ook bij enkele andere
schepenschilders constateert.
Naast de tegenstellingen schip en water, grijze toon en levendige kleur,
historieschildering en zee-genrestuk, was er nog die van het teekenachtige en het
schilderachtige. Deze was na den dood van den straks nader te behandelen Ouden
Willem van de Velde niet meer van beteekenis, aangezien het daarna vrijwel
uitsluitend de etskunst was, die in de lineaire behoeften aan scheepsuitbeelding
voorzag.
De technische ontwikkeling houdt in deze jaren geheel gelijken tred met die van
het landschap; alleen is zij minder afwisselend. Toch treedt ook bij het zeestuk na
de schilderachtige, toetsende techniek een meer plastische manier op, die ondanks
een groote vastheid van hand en een soms welhaast calligraphischen zwier niettemin
fraaie en bijzonder schilderachtige effecten weet te bereiken (afb. 198). Zoodra deze
techniek naar het gladde gaat en in hare doorschijnendheid iets porseleinachtigs
begint te vertoonen (Ludolf Backhuysen), is de weg naar het verval betreden.
Ten opzichte der compositie valt hetzelfde op te merken als bij de
landschapschilderkunst, n.l. het lager worden van den horizon, het allengs optreden
van grooter overleg in den bouw en het toepassen van coloristische hulpmiddelen
489)
naast de lineaire, alsook van lichteffecten ter versterking der dieptewerking .
Het formaat der zeestukken uit den bloeitijd is meestal breed, maar na 1650
ongeveer komt daarnaast het hooge formaat in zwang.
Alvorens de verschillende groepen van zeeschilders te behandelen, willen wij nog
eenige algemeene opmerkingen maken. In de eerste plaats over hunne
woonplaatsen. Terwijl Vroom, de groote man van het eerste geslacht, en ook
Porcellis, de meester van het tweede, in Haarlem hadden gewerkt, zien wij reeds
den Rotterdammer Simon de Vlieger naar Amsterdam gaan om later in Weesp voort
te arbeiden. Intusschen werd Amsterdam meer en meer het middelpunt. Hier waren
de havens en scheepswerven, hier woonden de meeste kooplieden, dus degenen
die zich voor afbeeldingen van
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schepen interesseerden. Wij zien dan ook de beide Leidenaars Willem van de Velde
in Amsterdam gevestigd (tot hun vertrek naar Engeland) en ook Dubbels,
Backhuysen, Reinier Nooms, Abraham Storck en vele anderen. Na Amsterdam was
Rotterdam belangrijk. Wij vinden er verscheidene schepenschilders, zooals den
reeds vroeger genoemden Bellevois (Dl. I, blz. 267), alsook Lieve Verschuyr, Sorgh
(Dl. I, blz. 267), De Gruyter en anderen. In Hoorn woonden Rietschoof en de
490)
Alkmaarder Blanckerhoff, in Den Helder was Dubbels herhaaldelijk bezig , in
Middelburg werkte de Leidenaar Arnoldus Anthonissen. Ook in andere
havenplaatsen, o.a. Enkhuizen, Zierikzee en Dordrecht, trof men schepenschilders
aan, terwijl het enorme binnenlandsch verkeer te water ook in andere steden gelijk
Leiden, Delft, Leeuwarden en zelfs Den Haag de belangstelling voor de scheepvaart
levendig hield, waardoor het te verklaren valt dat in al die steden een of meer
schepenschilders een bestaan konden vinden, zooals b.v. in Leiden Cornelis Stooter,
in Delft Witmont en Claes Vosmaer, in Den Haag Willem van Diest, in Leeuwarden
490a)
Wigerus Vitringa (1657-1721 .
Onze historieschilders ter zee, met name de Van de Velde's en Blanckerhoff,
gingen met de vloten mee. Zij volgden de expedities en zeeslagen, waren met de
vloot op de reede van Texel enz. Meer dan een hunner kwam uit het schippersbedrijf
voort. De Middelburger P h i l i p s v a n M a c h e r e n , van wien o.a. een schilderij
in het Raadhuis te Veere hangt, was in 1672 op onze oorlogsvloot en voer later op
de Zweedsche en Deensche vloten. Anderen weer, b.v. Reinier Nooms, ondernamen
verre buitenlandsche reizen, meestal per schip. In het algemeen moet men ze zich
voorstellen als onverschrokken stoere mannen, echte trekvogels. Daarentegen
schijnen schilders gelijk Jan van de Cappelle en Backhuysen, die meest schilderden
hetgeen er in de buurt en op de binnenwateren te zien was, van een ander, meer
huiszittend slag te zijn geweest.
Gelijk gezegd, bleef de ‘grijze school’ vooralsnog voortbestaan, vooral onder den
invloed van den overgangsmeester Simon de Vlieger (Dl. I, blz. 264). In diens trant
491)
zien wij o.a. werken A r n o l d u s A n t h o n i s s e n , die in 1662 als hoofdman van
het Leidsche gild voorkomt, in 1667-'69 te Middelburg wordt vermeld en daar in
1683 stierf. Zijn beste werken hier te lande zijn twee doeken in het burgerweeshuis
te Zierikzee, waarin ruimte en licht goed zijn weergegeven.
Belangrijker dan Anthonissen is J a n T h e u n i s z . B l a n c k e r h o f f , bijgenaamd
492)
Jan Maet (Alkmaar 1628-Amsterdam 1669 . Deze Alkmaarder, die o.a. Caesar
van Everdingen tot leermeester had en die eenige malen naar Rome reisde, kreeg
zoowel in 1665 als in 1666 toestemming om op de

W. Martin, De Hollandsche schilderkunst in de zeventiende eeuw: Rembrandt en zijn tijd

373
vloot mee te zeilen teneinde ‘occasie te hebben van te konnen teekenen ofte
schilderen hetgeent remarquables tusschen de weedersijdse vlooten sal komen te
493)
passeeren’ . Zijn grootste werk is De Slag op de Zuiderzee (1573), in 1663
geschilderd in opdracht van Gecommitteerde Raden van Westfriesland en het
494)
Noorderkwartier en thans nog in het raadhuis te Hoorn bewaard . Dit doek vertoont,
in tegenstelling tot vroeger werk, het iets kleuriger palet waartoe Blankerhoff allengs
was overgegaan. Het is vlot gedaan maar oppervlakkiger dan de schilderijen van
Van de Velde. De hooge horizon doet ouderwetsch aan. Blankerhoff's werken zijn
zeldzaam en van die weinige staan er verscheidene op andermans naam.
495)
H e n d r i c k D u b b e l s (Amsterdam 1620/'21-1676 aldaar is de derde schilder
van beteekenis, die langen tijd aan de toonschildering van De Vlieger trouw bleef.
Zijn schilderijen in Schwerin en Stockholm lijken op het eerste gezicht werken van
De Vlieger, maar vertoonen reeds de voor Dubbels karakteristieke voorliefde van
het doen opflitsen van lichte zeilen en witte wolkenkuiven in de verte tegen donkere
lucht- of rotspartijen. Hoe verder hij zich ontwikkelt, des te meer zoekt hij
tegenstellingen in kleur, licht en lijn. De golfslag heeft zijn bijzondere aandacht.
Allengs groeit bij hem die zeer typische, moeilijk te omschrijven schilderwijze, die
vooral in zijn groote doek in het Rijksmuseum, dat een vloot bij het havenhoofd van
Den Helder verbeeldt, tot uiting komt en waarin hij zich onderscheidt door een zeer
apart fijn grijs, dat er tegen wit en geelbruin een merkwaardig effect maakt. Iets later
schept hij behagen in witte en bruinroode zeilen tegen donkere stapelwolken en
lichte horizonten, welk kleur- en lichteffect hij meer dan eens verlevendigt door groen
op den voorgrond en door markante donkere riethalmen. Van dit soort werk, dat
krachtig van kleur is, bevinden zich twee karakteristieke stalen in het Hofje van
496)
Mevrouw van Aarden te Leerdam . Enkele andere doeken van den meester doen
aan W. van de Velde den Jonge en zelfs aan Jan van de Cappelle denken. Ludolf
Backhuysen, die Dubbels' leerling was, heeft veel aan hem te danken.
497)
Aldus namen de meesters der grijze school allengs meer kleur aan, evenals
trouwens hun voorganger Simon de Vlieger zelf. De onderstelling is niet gewaagd,
dat deze grootere kleurigheid behalve aan de algemeen in Holland allengs groeiende
koloristische verlangens tevens valt toe te schrijven aan den ver strekkenden invloed
van Willem van de Velde den Jonge.
Voordat wij dezen grooten kunstenaar, behandelen, willen wij in het kort iets
zeggen van zijn vader, den teekenaar W i l l e m v a n d e V e l d e d e n O u d e
(Leiden 1611-Greenwich 1693), aan wien wij reeds in ons eerste deel eenige
498)
woorden wijdden . Hij is in de geschiedenis onzer scheepsuitbeelding het
teekenachtig en technisch element bij uitnemendheid. Het is zeer
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AFB. 199. WILLEM VAN DE VELDE DE OUDE.
SLAG IN DE SONT 1658. - PENTEEKENING-SCHILDERIJ. RIJKSMUSEUM.
499)

de vraag, of hij ooit geschilderd heeft ; hij wordt uitdrukkelijk ‘const ende
scheepsteijckenaar’ genoemd. Zijn groote met de pen op doek of paneel geteekende,
soms met wat bruin opgewasschen en vervolgens met vernis bestreken afbeeldingen
van zeeslagen behooren tot de beste beschrijvingen van onze zee-oorlogen en
andere gebeurtenissen met de vloot. Het Rijksmuseum bevat veel van zijn werk
(vgl. afb. 199), waarbij zich bevinden vier stukken, afkomstig van de nazaten van
Maerten Harpertsz. Tromp en die voorstellen de zeeslagen bij Duinkerken (1639)
en Duins (1639), beide gedateerd 1659, alsmede die bij Terheyde in 1653 (gedateerd
1657) en bij Livorno in 1653. Ondanks pijnlijke detailleering wist Van de Velde in
deze werken de eenheid te bewaren en bereikte hij zoo nu en dan zelfs effecten
van atmosfeer en licht.
De ‘oude’ van de Velde was de zoon van een schipper van Vlaamsche afkomst,
die in de Mandemakersteeg te Leiden, dus dicht bij den Rijn, woonde. Ook zijn broer
was schipper. In 1636 vestigde Van de Velde zich te Amsterdam. Hij ontwikkelde
zijn kennis van schepen en scheepvaart door in de havens, op de werven en ter
zee de gebeurtenissen van nabij te volgen en werd aldus ‘ervaaren in zeezaken’.
Zijn vroege werk is teer en ietwat archaïstisch in vergelijking tot zijn lateren stijl, die
zich omstreeks
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AFB. 200. WILLEM VAN DE VELDE DE JONGE. DE VIERDAAGSCHE ZEESLAG 1666. RIJKSMUSEUM.
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1660 ontwikkelt en die zwaarder is en rijker aan tegenstellingen. Van de Velde
maakte o.m. den slag bij Terheyde mee en dien in de Sont (afb. 199), alsmede de
nederlaag bij Lowestoft in 1665. Toen hij in 1666 met De Ruyter meevoer, stelde
500)
deze een galjoot te zijner beschikking , zoodat hij den strijd van nabij kon volgen.
Aldus hebben wij in zijn in 1668 voltooid penschilderij van den vierdaagschen
zeeslag, dat het Rijksmuseum bezit, een bijzonder historisch document. In 1672
501)
teekende Van de Velde tal van episodes uit den slag bij Solebay . Door de
rampspoeden, die ons land troffen, kon hij echter weldra geen werk meer krijgen,
want er vielen geen overwinningen te vereeuwigen. Ook waren zijn huiselijke
omstandigheden verre van aangenaam en zoo gaf hij gehoor aan het verzoek van
den Engelschen koning om aan diens hof te komen werken. In het laatst van 1672
stak hij naar Engeland over, waar hij sindsdien zijn leven lang volop te teekenen
had. Hij begon met den slag bij Schooneveld in Juni 1673 bij te wonen. Daarna ging
501a)
hij niet meer met de vloot mee, omdat de koning dit niet goed vond . Naar zijn
teekeningen van den slag bij Solebay werden op bestelling van den hertog van York
tapijten geweven. Al wat er verder belangrijks met de Engelsche vloot gebeurde
werd in het vervolg door de beide Van de Velde's vereeuwigd. Want ook de jonge
Van de Velde was, blijkbaar eveneens door de benarde omstandigheden hier te
lande daartoe gedwongen, naar Engeland gekomen. Beiden, vader en zoon, bleven
er tot hun dood. Den tweeden Maart 1674 gaf koning Karel II aan elk een jaargeld
van honderd pond, en wel aan den vader ‘for taking and making draughts of seefights’
en aan den zoon ‘for putting the said draughts into colours for our particular use’.
Aan deze samenwerking der beide kunstenaars danken wij de tallooze schilderijen
van den jongen Van de Velde, die de Engelsche koninklijke verzamelingen bezitten.
Van hetgeen de oude Van de Velde maakte is - het spreekt vanzelf - voor de verdere
ontwikkeling onzer kunst slechts van belang hetgeen hier te lande ontstond. Hij was
geen dichter maar een beschrijver, geen schilder maar teekenaar, de schepen waren
hem hoofdzaak, de zee bijzaak.
Het weergeven van het water was het zwakke punt van Willem van de Velde den
Oude. Zijn golfkuiven berusten op een soort van compromis tusschen werkelijkheid
en penteeken-techniek. Wat hij maakte heeft meer kunstvaardigheids- dan
kunstgehalte. Evenwel, Van de Velde leerde aan wie naar hem luisteren wilde de
onverbiddelijk juiste weergave van schip, tuigage, en navigatie. Alle groote
schepenschilders van den bloeitijd blijken op dit punt de bewonderende volgelingen
502)
van dezen serieuzen teekenaar .
Van de Velde de Oude heeft, toen zijn zoon zeeschilder wilde worden, zeer wel
ingezien dat daarvoor nog iets anders noodig was dan exact teekenen
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en heeft hem daarom in de leer gedaan bij den besten schilder van water en lucht
van die dagen, Simon de Vlieger, dien hij zeer goed kende sinds deze in 1638 in
Amsterdam was komen wonen.
503)
W i l l e m v a n d e V e l d e d e J o n g e (Leiden 1633-Greenwich 1707
ontving blijkbaar de eerste opleiding van zijn vader en kwam, gelijk gezegd, daarna
bij Simon de Vlieger in de leer. Dezen schijnt hij zelfs naar Weesp te zijn gevolgd,
in welk stadje hij in 1652 zijn vrouw vond. Hij woonde toen reeds weer in Amsterdam,
waar hij zich in 1636 met zijn vader had gevestigd. Daar bleef hij tot 1672, toen hij
naar Engeland vertrok, waar hij tot zijn dood woonde, behoudens korte uitstapjes
naar Holland in 1686 en 1688. In 1686 schilderde hij o.a. het boven dit hoofdstuk
afgebeelde magistrale Gezicht op het IJ (afb. 198).
503a)
Er is nergens
eenige aanwijzing, dat Willem van de Velde de Jonge onze
vloten en later de Engelsche vergezelde en dat hij zeeslagen bijwoonde. Maar hij
kende de schepen en de vloot terdege. In 1658 schilderde hij de tegen Portugal
uitgezonden vloot van De Ruyter, een nog tamelijk blond schilderij, waarin de
nawerking van De Vlieger's invloed nog te zien is. In 1660 verbeeldde hij eenige
episodes uit het bezoek van Karel II aan ons land, waarvan er zich één in het
Mauritshuis bevindt. In en kort na 1666 schilderde hij verschillende stadia uit den
Vierdaagschen Zeeslag (afb. 200), waarvan de meest bekende zijn het buitmaken
van de Royal Prince op 13 Juni 1666 en het binnenbrengen in het Goereesche Gat
van de drie veroverde prijzen (beide schilderijen in het Rijksmuseum). Ook de slagen
bij Solebay (7 Juni 1672) en Kijkduin (21 Aug. 1673) beeldde hij uit en verder alles
op het gebied van ‘zeezaken’ wat de Engelsche koning hem opdroeg, b.v. de
aankomst van Willem III op de Theems in 1677.
Willem van de Velde de Jonge vereenigt de zorgvuldigheid en technische kennis
van zijn vader met de voorliefde voor toon en schilderachtigheid van De Vlieger. Hij
was, evenals zijn broeder Adriaen, van nature begaafd met hetgeen men zou kunnen
noemen een zachte hand van schilderen en een schoonheidsgevoel dat van het
sierlijke en elegante hield. Aldus kwam hij reeds vroeg tot een vlotte, scepele lijn
en compositie en, onder De Vlieger's invloed, tot een fijne toon- en lichtschildering.
In zijn aangeboren verlangen naar opgewekte kleur wijkt hij aanstonds af van De
Vlieger, die eerst later iets kleuriger werd. Zoo is hij reeds een vrij sterk colorist in
den tijd waarin hij voor het overige nog in De Vlieger's ban verkeert. De kleur was
voor Van de Velde algeheel onontbeerlijk, al bleef hij voor licht en toon steeds
gevoelig. Op den duur, tegen 1660, voegt zich bij de dan overheerschende
kleurigheid een zwier in de voordracht, waarin men den invloed herkent van techniek
en allure der Amsterdamsche portretschilders van
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na den Munsterschen vrede (afb. 198). Vooral Van de Velde's afbeeldingen onzer
zeeslagen vertoonen sindsdien ook stylistisch een zekere fierheid en waardigheid.
Van de Velde's werk vervult ons met ontzag door de wel overwogen compositie,
de vastheid van bouw en de rustige beheersching der techniek. Bij de uitvoering
kent hij geen aarzeling. Hij is op dit punt gelijk Van der Helst. Maar hij mist gelukkig
diens nuchterheid en laat zelfs in de werken, waarin historische nauwkeurigheid
hoofddoel moest zijn, zooveel mogelijk den vrijen loop aan zijn picturale gevoeligheid.
Na zijn vestiging in Engeland ging zijn kunst allengs achteruit. Tallooze doeken
heeft hij er, zoowel naar eigen teekeningen als naar die van zijn vader, gemaakt ter
verheerlijking van de Engelsche gebeurtenissen ter zee. Buckingham Palace en
Hampton Court zijn er vol van en telkens weer treft men ze aan bij oude Engelsche
families. Er zijn er bij, die knap zijn en schilderachtig, maar vele laten ons volkomen
koud. Vooral zijn laatste werken zijn manieristisch en van emotie ten eenenmale
gespeend.
Terwijl er dus onder Van de Velde's historiestukken verscheidene zijn, die slechts
als geschiedbeschrijving beteekenis hebben, is het meerendeel van zijn schilderijen,
die geen bepaald gebeuren voorstellen, een bron van genot voor den beschouwer.
Immers hier kon Van de Velde zijn schildersgaven naar hartelust botvieren. Het feit,
dat er zoo vele maritieme genrestukjes van zijn hand bestaan, waarvan het een nog
delicater is dan het andere, bewijst dat Van de Velde voor zichzelf eigenlijk veel
meer zee- dan historieschilder was, al deden de omstandigheden hem op
laatstgenoemd terrein meer op den voorgrond treden. Die meestal niet groote
zeestukken: een stil water bij zonsondergang met wat schepen, een kalme ochtend
aan de haven of aan het strand, een saluutschot (afb. 201), een strandje met
visschersschuiten of wat schepen op de reede (afb. 202), het zijn altemaal gegevens
die hij vertolkte op een uitermate schilderachtige wijze, die vooral in den eersten
tijd vaak bij het teere af is. Ook de gestalten zijn er meesterlijk gedaan. Hij wedijvert
hier vaak met Adriaen. Hier leeft Van de Velde zijn waren aard uit. Hij zou die stukjes
waarschijnlijk niet gemaakt hebben als hij geen behoefte had gehad aan het uiten
van de emoties, die de schoonheid van zee, lucht en schepen bij hem teweeg
brachten. Zij moeten voor hem een welkome afleiding zijn geweest te midden van
het voltooien zijner officieele opdrachten voor zeeslag-schilderijen. Hoezeer hij ook
wist, dat deze laatste zijn roem uitmaakten en hoe welkom hem de royale betaling
ervan moet zijn geweest, toch kon hij zich nergens zóó geheel geven als in die
kleine stukken, waarin hij geheel vrij was. Het verwondert ons dan ook niet, dat het
portret, dat Van Musscher van hem schilderde en dat vroeger bij Lord
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Northbrook te Londen was, den meester uitbeeldt, terwijl hij bezig is met het
schilderen van zulk een kabinetstuk.
Een zeer opmerkelijke eigenschap van Van de Velde is zijn uitnemende kennis
van weer en wind. Alle soorten van golfslag en van bewolking overdag geeft hij weer
en daarbij is steeds hetgeen de schepen doen algeheel in overeenstemming met
den eisch van wind en golven. Het best is Van de Velde in het weergeven van stil
water. Dit had blijkbaar zijn voorliefde, terwijl hij zwaar stormweer en fellen wind
slechts betrekkelijk zelden schildert. Maanlicht heeft hij nooit gemaakt. Van de Velde
heeft ook herhaaldelijk verschietjes geschilderd in portretten van zeehelden, o.a. in
portretten der beide De Ruyters door Ferdinand Bol.
De schilderijen van Van de Velde zijn overal verspreid. Zijn historiestukken vindt
men vooral in het Rijksmuseum, het Nederlandsch Historisch Scheepvaart Museum
te Amsterdam, in de Engelsche koninklijke verzamelingen en het Zeevaart-Museum
te Greenwich. De niet-historische stukken ontbreken in geen enkele uitgelezen
verzameling van Hollandsche kabinetkunst. Men vindt ze dus in het Rijksmuseum,
het Mauritshuis, het Museum Boymans, de bekendste Duitsche, Engelsche en
Fransche musea, enzoovoorts.
De invloed van Willem van de Velde is op het gebied van het maritieme genrestuk
buitengewoon groot geweest, zoowel hier te lande als in Engeland. Daar waren
Peter Monamy (1670-1749) en later Charles Brooking (1723-1759) zijn voornaamste
navolgers. Van de Velde's drie zoons en een zijner dochters schilderden eveneens,
doch uit niets blijkt dat zij iets bijzonders tot stand brachten. Nog in de 18e en 19e
eeuw is Van de Velde het voorbeeld geweest voor onze beste schepenschilders,
met name voor Nic. Baur (1767-1820), Mart. Schouman (1770-1848) en de in hun
tijd beroemde zeeschilders P.J. Schotel (1808-1865) en J.H.L. Meyer (1809-1866).
Naast de beide Willem van de Velde's is een der meest talentvolle vertellers van
het Nederlandsche zeewezen de bekende R e i n i e r N o o m s , genaamd Z e e m a n
503b)
(Amsterdam(?) ± 1623-vóór 1668 aldaar . Hij was een zeer goed teekenaar van
schepen terwijl zijn fijn uitgevoerde etsen, 177 in getal, een zeer bijzondere charme
bezitten. Zeeman's schilderijen zijn doorgaans slechts belangrijk wegens hun
verhalenden inhoud. Het schijnt, dat vooral Willem van de Velde de Oude veel
invloed op hem oefende. Dit blijkt vooral uit zijn Zeeslag bij Livorno in 1653, in het
Rijksmuseum, een vervelend schilderij, hard in de kleur. Later wordt dit wat beter,
maar toch is menig doek van zijn hand onaangenaam van toon (grijs tegen oranje,
hier en daar sterk rood, enz.). In 1650 maakte Nooms een reis naar Frankrijk,
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waar hij o.m. het thans in het Louvre bewaarde Gezicht op het Louvre van de Seine
uit schilderde. Hij was ook in Tunis, Tanger en Algiers. Ook bezocht hij de haven
van Syracuse (schilderijen in het Rijksmuseum). In 1652 was hij in Amsterdam terug.
Sommige van zijn tafreelen uit de Middellandsche Zee zijn iets zachter en
atmosferisch beter dan de rest. Het best is Zeeman in zijn Hollandsche zee- en
havengezichten. Ook enkele waterrijke Amsterdamsche stadsgezichten kennen wij
van hem. Maar met dat al was hij, gelijk gezegd, meer een goed verteller dan een
belangrijk schilder.
Van de Velde's beste en meest beroemde navolger was L u d o l f B a c k h u y s e n
504)
(Emden 1631-Amsterdam 1708 . Deze kwam in 1649 naar Amsterdam, waar hij
boekhouder was en les in het schoonschrijven gaf. Hij begon toen schepen te
teekenen met de pen op de manier van den ouden Van de Velde, waarmee hij
aardig verdiende. Intusschen nam hij les bij Allart van Everdingen, die hem goed
golven leerde schilderen, waar hij blijkens zijn schilderijen veel van hield en die hem
beter afgingen dan stil water. Ook nam hij les bij Dubbels, van wien hij vermoedelijk
vooral het wolken schilderen en de kleurgeving leerde. De vroegste ons bekende
gedateerde werken van Backhuysen zijn van 1658. Zij zijn wat grijzig en nogal
doorschijnend. Hij bleef bijzonder veel naar de natuur werken, terwijl hij in
ordonnantie en techniek steeds meer Willem van de Velde den Jonge ging volgen.
Toen deze Amsterdam verliet, gold Backhuysen daar algemeen als de beste en
meest ervaren schepenschilder. Reeds in 1665 had de stad Amsterdam hem het
schilderen van een groot gezicht op Amsterdam opgedragen, dat als geschenk
moest dienen voor den Franschen gezant en dat zich thans in het Louvre bevindt.
Backhuysen's roem groeide met den dag. Buitenlandsche vorsten bezochten zijn
werkplaats en hij kon zooveel verkoopen als hij wilde. Zeeslagen heeft hij vrijwel
niet gemaakt. Maar talloos zijn zijn havengezichten en tafreelen met schepen in
onze zeegaten, op de reede en op zee, meestal bij sterken wind.
Backhuysen was een vlijtig schilder, maar zelden krijgt men den indruk dat hij
sterk geïnspireerd is. Hem ontbreekt de schilderachtigheid, het dichterlijke en het
gevoelige, dat W. van de Velde eigen is. Desniettemin zijn er vooral onder zijn
vroege werken doeken, die ons boeien hetzij door hun lichteffect, hetzij door het
doorschijnende der golven of het smaakvol kleurarrangement. Vergelijkt men echter
zijn kunst met die van De Vlieger, W. van de Velde of Van de Cappelle, dan ziet
men duidelijk het verschil: Backhuysen is, bij hen vergeleken, iets zwaarder in den
toon, iets sterker in de tegenstellingen, een weinig minder vlot, men kan zeggen
ietwat log in den vorm. Na omstreeks 1670 wordt de kleur steeds bonter en meer
en meer email-achtig, de wolken te massaal, de golven te weinig doorzichtig. De
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AFB. 203. LUDOLF BACKHUYSEN 1689.
GEZICHT OP ROTTERDAM. - RIJKSMUSEUM.

ronding der vormen krijgt iets gemaakts en de voordracht gaat een onaangename
zelfvoldaanheid verraden. De voorgronden met vele figuren, waaronder meer dan
eens de schilder zelf, worden hinderlijk. Met dat al blijft Backhuysen ook in later
jaren een baas in het schilderen van een zwaren golfslag, hoog gaande zee en
fellen storm. Hij heeft ook enkele zeestukken met Bijbelsche onderwerpen gemaakt
alsmede eenige historische gebeurtenissen, b.v. De Inscheping van Jan de Witt op
de Vloot in 1665 (Rijksmuseum). Achter eenige portretten van zeehelden door Van
der Helst schilderde hij een verschiet met de vloot. Ook enkele goede portretten
van hem zijn bekend, o.a. dat van den dichter Johan Antonides van der Goes en
een zelfportret van 1699, dat het Rijksmuseum bezit. Voorts zijn de etsen met
schepen van dezen vlijtigen kunstenaar van belang.
Het werk van Backhuysen, van wien tallooze musea in binnen- en buitenland
schilderijen bezitten, behoort reeds tot den nabloei onzer kunst. Evenwel vonden
zijn tijdgenooten en ook velen in de 18e eeuw zijn schilderwijze dusdanig belangrijk
dat deze, evenals die van Van de Velde, door talloozen werd nagevolgd. Ook zijn
er veel prenten naar Backhuysen's schilderijen gegraveerd, vooral door Hollandsche,
Fransche en Engelsche meesters.
Van Backhuysen's leerlingen zijn de voornaamste M i c h i e l M a d d e r -
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AFB. 204. ABRAHAM STORCK.
DE REEDE VAN ENKHUIZEN. - RIJKSMUSEUM.

s t e g h (Amsterdam 1659-1709 aldaar), schilder en scheepsbouwer, vooral bekend
doordien hij de Brandenburgsche vloot schilderde; J a n C l a e s z . R i e t s c h o o f
(Hoorn 1652-1719 aldaar), die al zijn leven getracht heeft zijn leermeester nabij te
komen, en de Amsterdammer P i e t e r C o o p s e (vermeld in 1668 en 1677) die,
hoewel niet zeer begaafd, althans blijk geeft van gevoeligheid. Ook voor dezen
505)
meester was het bereiken van Backhuysen's stijl het eenig ideaal .
Naast Backhuysen en Willem van de Velde den Jonge valt te noemen A b r a h a m
505a)
S t o r c k (geb. te Amsterdam ± 1630, overl. aldaar 1710 . Hij behoort tot de
meesters, bij wie zich het beginnend verval onzer kunst reeds duidelijk aankondigt.
Hoewel hij vlot teekent en ongemeen gemakkelijk componeert, wordt zijn schildering
op den duur steeds minder doorschijnend en de kleur bont en onrustig. Nochtans
is vooral zijn vroeger werk aantrekkelijk door den genoeglijken en lustigen geest,
dien het ademt (afb. 204). Hij komt dan Willem van de Velde vaak nabij. Later krijgen
zijn schilderijen iets hards en branderigs. Hij maakte zeestukjes en vooral
Hollandsche en buitenlandsche havens. Het Rijksmuseum bezit van hem
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AFB. 205. JAN VAN DE CAPPELLE. HET ADMIRAALZEILEN. - RIJKSMUSEUM.
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o.a. drie Italiaansche zeehavens. Herhaaldelijk beeldde hij, in den trant van Willem
van de Velde den Jonge, gezichten op het IJ vóór Amsterdam af. Ook kijkjes in
Amsterdam maakte hij, b.v. den Dam (Rijksmuseum) en meer dan eens de Oude
Schans met haar druk vertier van schepen en volk rond den Montalbaanstoren. Men
kent een zestal etsen van hem. Hij had, volgens de overlevering, een zoon J a n
S t o r c k , die in zijn trant schilderde. Evenwel heeft Mevr. Vuyck in het in aant. 505a
genoemde artikel aangetoond dat de schilderijen, tot heden aan Jan toegeschreven,
zijn gemaakt door J a c o b u s S t o r c k , die misschien een oudere broer was van
Abraham.
In den aanhef van dit hoofdstuk stelden wij twee richtingen tegenover elkander: die
voor wie de schepen hoofdzaak zijn en die, welke in de eerste plaats uitgaat van
water, lucht en licht. Van de laatstgenoemde is ontegenzeglijk, naast Jacob Ruisdael,
Jan van Goyen en Cuyp, allen reeds in ander verband genoemd, J a n v a n d e
506)
C a p p e l l e (Amsterdam 1624 of '25-1679 aldaar) de voornaamste . Hij was een
karmozijn-verver, die blijkbaar veel tijd over had om te schilderen en die tot de meest
gevoelige toon- en lichtschilders van zijn tijd mag worden gerekend. In zijn kijk op
de dingen lijkt in het eerst De Vlieger herboren. Immers in Van de Cappelle's vroege
werk is alles in een teere blanke atmosfeer gezet. Hij bezat veel werk van De Vlieger
en oefende zich door dezen meester te copieeren. Eerst op den duur week het
zilverig grijs en bruin voor een goudachtigen toon bij warm grijs en lichtend bruin.
Het was toen hij den invloed van Rembrandt begon te ondergaan. Deze wordt weldra
onmiskenbaar. In schilderijen gelijk het zoogenaamde Admiraalzeilen (afb. 205),
gedateerd 1650, en Schepen vóór de Kust (afb. 206) zijn de vaartuigen als wondere
verschijningen opgenomen in een alles beheerschend licht.
507)
Een gelukkige archief-vondst van Bredius onthulde ons het groote kunstbezit
van dezen koopman-kunstenaar, die 9 schilderijen en meer dan 1350 teekeningen
van De Vlieger bezat, benevens zestien werken van Porcellis, tien schilderijen en
ruim vierhonderd teekeningen van Van Goyen en bijna negenhonderd van Avercamp.
Voorts bezat hij geschilderd en geteekend werk van Rembrandt, Brouwer, Rubens,
Hercules Seghers, Van Dyck en Jordaens. Hij had zich door Hals, Rembrandt en
Van den Eeckhout laten conterfeyten en misschien waren het wel zijn relaties tot
den lakenhandel die Rembrandt de opdracht tot het schilderen der Staalmeesters
508)
hebben bezorgd . Behalve met deze schilders was Van de Cappelle bevriend met
mannen als de rector van het Amsterdamsch gymnasium, Jacobus Heyblocq, in
wiens album (thans in de Nat. Bibliotheek in Den Haag) hij een schets maakte.
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Uit hetgeen Van de Cappelle aan kunstwerken bezat blijkt, dat men juist gezien
heeft toen men, reeds voordat Bredius dien inventaris vond, de inwerking der
opvattingen van De Vlieger constateerde in zijn vroege werk en de daarna
optredende verandering van 's meesters opvattingen toeschreef aan diens groeiende
vereering voor Rembrandt.
Van de Cappelle's werk bestaat, behalve uit een betrekkelijk gering aantal
wintertjes, waarop wij in het zestiende hoofdstuk wezen, uit een menigte van rivieren strandgezichten, met schepen gestoffeerd. De vaartuigen zijn soms nogal talrijk,
maar ook dan nog blijven zij dusdanig ondergeschikt aan lucht en licht, dat men ze
als het ware eerst in de tweede plaats opmerkt. Het best is Van de Cappelle in zijn
tafreelen met blinkend water, tegen het zonlicht in gezien, met vaak grootsche
wolkenmassa's van wondere schilderachtigheid. Hij weet zijn schepen dusdanig te
plaatsen, dat ze de lichtfuncties in de schilderij verhoogen en tevens bijdragen tot
het versterken van het wijdsche en geheimzinnige der verschieten, die mede een
bijzondere aantrekkelijkheid uitmaken van die meesterwerken.
509)
De autodidact Van de Cappelle was een ijverig werker. Hij bezat een zeiljacht
en was daardoor in staat op plassen, rivieren en riviermondingen steeds opnieuw
indrukken op te doen van de grandioze lichteffecten, die hij liefhad gelijk Cuyp, maar
die hij interpreteerde in een geest, die slechts valt te verklaren uit Cappelle's omgang
met Rembrandt's kunst. Van de Cappelle behoort ontegenzeglijk tot de zeer grooten
onder onze zeeschilders, vooral om de wijze waarop hij de kalmte van het water en
de glansrijke kracht van het zonnig daglicht weergeeft. In menig opzicht mag hij
gelden als een voorlooper van Turner, Daubigny en Ziem.
Het meeste werk van Van de Cappelle bevindt zich in Engeland. Zijn teekeningen
zijn vrij zeldzaam. De twee etsen, die hij maakte en die winterlandschappen
voorstellen, komen slechts in enkele exemplaren voor, o.m. in 's Rijks Prentenkabinet
510)
te Amsterdam . Men heeft wel eens in Van de Cappelle's kunst inwerking van
Claude Lorrain willen bespeuren. Wij kunnen die niet ontdekken.
Daarentegen is het niet onmogelijk, dat de Rotterdammer L i e v e V e r s c h u y r
511)
(± 1630-1686 , van wien Houbraken (III 291) vertelt, dat hij tezamen met Jan
Vermeer van Utrecht in Italië heeft gereisd, inderdaad onder den indruk is geraakt
van de lichtschildering van dien grooten Franschen kunstenaar. Men kan dit
aannemen, maar men kan voor Verschuyr's lichtschildering ook een meer nabije
bron zoeken, n.l. Aelbert Cuyp. Verschuyr hield er geen eigen visie op na. Hij was
eerst beeldsnijder op een scheepswerf en leerde toen bij Julius Porcellis of Bellevois
en misschien ook in Amsterdam bij Simon de Vlieger. Daarna reisde hij naar Italië.
In 1656
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schijnt hij van daar terug te zijn geweest. In 1674 was hij beeldhouwer en schilder
der admiraliteit en vier jaar later hoofdman van het Lucasgild zijner vaderstad. Vaak
schilderde hij de Maas vóór of bij Rotterdam: men kan hem den Rotterdamschen
Backhuysen noemen. Zijn historiestukken (Aankomst van Karel II van Engeland,
Kielhalen op het Admiraalschip, beide Rijksmuseum), zijn wat hard en bont. In zijn
meeste werk tracht Verschuyr te boeien door wolkenluchten. In het Museum
Boymans staan twee kleine met L V S gemerkte schilderijtjes op zijn naam, met
512)
zeer opmerkelijk geschilderde luchten, die aan Claude en aan Turner doen denken .
Wij willen nu nog zeer in het kort de aandacht vestigen op h e t s c h i l d e r e n v a n
v r e e m d e z e e h a v e n s e n k u s t e n . Onze grootsche ontdekkingsreizen,
wereldhandel en vrachtvaart gaven hiertoe gereede aanleiding. De kooplieden zagen
in hun vergaderkamers, kantoren en huizen gaarne geschilderde afbeeldingen van
hunne schepen en vloten, de havens waarop deze voeren, de walvischvangst, de
traankokerijen en factorijen. Men schepte bovendien behagen in min of meer
fantastische voorstellingen van onzen handel op Indië en de Levant. Geen wonder,
dat tal van schilders werken hebben gemaakt, die aan deze verlangens voldeden.
Reeds A d a m W i l l a e r t s (Dl. I blz. 267) schilderde gaarne een Hollandsche
vloot in een baai vóór een vreemde, rotsachtige kust voor anker, met een deel van
het scheepsvolk aan land, bezig met handelswaar, op jacht of op verkenning uit.
Ook de voornaamste havens in onze koloniën vonden hun schilders. Voorts beeldde,
gelijk wij zagen, Reinier Nooms verscheidene havens in de Middellandsche Zee af.
Dit deed ook Abraham Storck. Onze handel op de Levant is vooral verheerlijkt door
J o h a n n e s L i n g e l b a c h (1622-1674), die verscheiden groote doeken met niet
nader aangeduide Oostersche zeehavens schilderde, waarvan er zich twee in het
Rijksmuseum bevinden. Ook van J a n B a p t i s t W e e n i x (± 1621-1660) kennen
wij zulke doeken (Stockholm, Weenen), terwijl wij reeds gelegenheid hadden te
wijzen op een Italiaansche haven van N i c o l a e s B e r c h e m (afb. 191). De
kerkeschilder E m a n u e l d e W i t t e schilderde zelfs een Venetiaansche haven
met weidsche gebouwen met zuilenrijen.
Deze behoefte onzer voorvaderen om zich te omringen met realistische of
gefantazeerde uitbeeldingen van de bronnen hunner rijkdommen leidde op den duur
tot het beschilderen van geheele kamers, hetgeen vooral in de achttiende eeuw tot
zeer verdienstelijke kunstuitingen aanleiding heeft gegeven. Met zeeschilderkunst
houdt dit alles evenwel slechts in de verte verband.

Eindnoten:
485) Vgl. over onze zeeschilderkunst als historieschildering Dl. I, blz. 47 vlgg., en over de
zeeschilderkunst in hare opkomst Dl. I, blz. 258 vlgg. Literatuur over den bloeitijd onzer
zeeschilderkunst: C. Willis, Die Niederl. Marine Malerei; Bode, Die Niederl. u. Vläm. Malerschulen;
Lionel Preston, Sea and Riverpainters of the Netherlands in the 17th century. Oxford, University
Press, 1937; Dr. H. Jantzen, De Ruimte in de Holl. Zeeschildering, Onze Kunst 1910, 105.
486) Nederlagen werden niet geschilderd. Willem v.d. Velde de Oude maakte in 1665 verscheiden
teekeningen tijdens den slag bij Lowestoft maar er ontstond geen schilderij (O.H. 1900, 33).
487) Ook kan men in dit verband noemen de strandgezichten van meesters als H e n d r i c k d e
M e y e r (werkz. ± 1646), J a c . E s s e l e n s (1626-1687) enz. Zie over hen en anderen Willis
en vgl. aant. 512.
488) De Heer D.G. van Beuningen te Rotterdam bezit een dergelijk stukje door Willem van de Velde
den Jonge.
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489) Hans Jantzen, Onze Kunst 1910, blz 105 vlgg.
490) Willis t.a. p. 75.
490a) De Friesche schilder Wigerus Vitringa (Leeuwarden 1657-Wierdum 1725) was navolger van L.
Backhuysen. Hij was 1696-1706 in het gild te Alkmaar. Een schilderij van hem hangt als bruikleen
in het Friesch Museum te Leeuwarden.
491) Thieme Becker. Willis blz. 43. Bredius, Künstler-Inventare II 633. Voor zijn vader Hendrick zie
Dl. I, blz. 264.
492) Thieme Becker. Willis blz. 68. Zie ook Dl. I aant. 36 en 121.
493) Navorscher 1853, 161.
494) Afb. in Bulletin v.d. Ned. Oudheidk. Bond 1916, 167 en Willis pl. XVIII.
495) Thieme Becker. Willis blz. 72 vlgg. Bredius, Künstler-Inv. blz. 1879.
496) Afgebeeld in Moes-Martin, Oude Schilderkunst in Nederland, Deel I, afbb. 29 en 30.
497) Tot de grijze school behoort eveneens W i l l e m v a n D i e s t (Den Haag 1610-na 1663). Zijn
zoon H i e r o n y m u s v a n D i e s t (1631-1673) is meer een navolger van W.v.d. Velde den
Jonge.
498) Dl. I blz. 261. Zie voorts Wurzbach; Willis t.a.p.; E. Michel, Les van de Velde 1892; Zoege v.
Mantteuffel, Die Künstlerfamilie van de Velde, 1927; H.P. Baard, W.v.d. Velde de Oude en W.v.d.
Velde de Jonge, Amst. z.j. (Palet-serie), en Haverkorn van Rijsewijk in O.H. XVI, XVII, XVIII en
XX, 1898, 1900 en 1902.
499) O.H. 1902, 242-43.
500) O.H. 1900, 38.
501) O.H. 1902. Zie over de tallooze teekeningen van Willem v.d. Velde den Oude waarvan o.m. het
Museum Boymans zeer belangrijke reeksen bezit, de boven aangehaalde opstellen van Haverkorn
van Rijsewijk.
501a) Baard, blz. 16 en 32. Vgl. ook Hans Geisenheimer in Jhrbch. Bln. XXXII, 1911.
502) Penschilderijen in Van de Velde's trant maakte o.a. H e r m . W i t m o n t (Delft ± 1605, † na
1683). Zie Wurzbach, Willis, den Bredius-Bundel van 1915, afb. 79, en Illustrated London News
9 Jan. 1932, p. 68 over twee werken van Witmont in het Maritime Museum te Londen.
503) Dezelfde literatuur als die over zijn vader. Vgl. aant. 498. Voorts Hofstede de Groot, Beschr. u.
Krit. Verzeichnis VII; Bode, Holl. u. Vläm. Malerschulen; Bredius in: Amsterdam in de 17e eeuw.
503a) Baard blz. 48.
503b) Zie Wurzbach i.v., Willis blz. 103 vlgg., Bartsch V, Weigel Suppl., Jan Veth in Jaarverslag
Oudheidk. Genootsch. 1929, Oude Kunst III 316, K. Inv. VII 199. Vgl. ook Dl. I aant. 125.
504) Hofstede de Groot, Beschr. u. Krit. Verz. VII; Thieme Becker II 325; Willis blz. 107.
505) Zie over deze meesters de lexika en Willis.
505a) Wurzbach i.v.; Willis blz. 112, Hofstede de Groot, Beschr. u. Krit. Verz. VII 356, alsmede J. Vuyk
in O.H. 1935, 121.
506) Zie Willis, Thieme Becker, Hofstede de Groot VII en Bode, Die Meister der Holl. u. Vläm.
Malerschulen. Over zijn winterlandschappen zie hierboven blz. 288 en afb. 168.
507) Oud Holland X 26 vlgg.
508) Six in Oud Holland XIV, 67.
509) Zie het gedichtje van Gerbr. v.d. Eeckhout bij een teekening van Van de Cappelle in het album
van Jacob Heyblocq in de Kon. Bibliotheek te 's-Gravenhage.
510) De Rotterdammer J a c o b d e G r u y t e r († 1681, zie H.d.G. II 246 en VII 233 alsook Thieme
Becker), die schilderde in den trant van Cuyp en soms in dien van Beerstraten, heeft enkele
werken gemaakt die op naam gaan van Jan van de Cappelle. Het voornaamste daarvan is het
bijzonder fraaie Gezicht op Rotterdam, in de verzameling Frick te New-York.
511) Wurzbach i.v., Willis blz. 105.
512) Naast de rivierstukken van Verschuyr mogen in dit verband nog worden genoemd die van den
landschap-, historie- en schepenschilder Hendrick de Meyer, geb. te Rotterdam omstreeks 1620
en aldaar overleden vóór 1690. Zijn rivieren met schepen doen aan Cuyp denken. Men vindt
van hem o.a. werk in het Rijksmuseum. Zie over hem Dl. I aant. 111, hierboven blz. 349,
Wurzbach en Thieme Becker.
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*

Negende hoofdstuk (XVIII). - Schilders van gebouwen,
stadsgezichten en kerkinterieurs.

AFB. 207. GERRIT BERCKHEYDE 1673. DE DAM TE AMSTERDAM. - RIJKSMUSEUM.

Het heeft lang geduurd alvorens de schilderachtigheid van onze gebouwen van
buiten en van binnen alsook die van onze straten en pleinen in die mate de aandacht
trok van kunstenaars en publiek, dat het afbeelden daarvan zich kon ontwikkelen
513)
tot een afzonderlijken tak van schilderkunst . Nadat Saenredam (Dl. I, blz. 278)
daartoe den stoot had gegeven, voltrok zich eerst in de tweede helft der zeventiende
eeuw de uiteindelijke verandering, waardoor het in kerkelijk verband geconcipieerde
514)
vijftiend' en zestiend' eeuwsch stadsgezicht en gebouwenportret werd omgezet
in het realistisch uitbeelden van gebouwen en stadsgezichten buiten eenig verband
met de Kerk als werkgeefster. Tevens verdween toen het fantazie-architectuurstuk
met zijn kunstig geconstrueerde pleinen, galerijen en lustwaranden, dat hier vooral
in navolging der Van Steenwycks (Dl. I, blz. 275) zoo lang in trek was geweest.
Stadsprofielen, in de beteekenis van gezichten op steden in haar geheel, werden
reeds in het begin der eeuw herhaaldelijk geschilderd, meestal op

*

Hoofdstuk XVIII van het complete werk ‘De Hollandsche Schilderkunst in de 17e Eeuw’.
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bestelling der overheid. Deze stadsprofielen, wier ontstaan zijn oorsprong vindt in
de prentkunst, waren in de tweede helft der eeuw nauwelijks meer in zwang. Zij zijn
meest groot van stuk en men treft ze nog aan in de stadhuizen te Vianen en Veere
(beide door H. Vroom) en in plaatselijke musea: b.v. te Dordrecht en Den Briel door
Adam Willaerts (1629 en 1633), te Hoorn (1640) en Alkmaar (1638), beide door
515)
Vroom; te Haarlem door Vroom en door Van Wieringen . Een der laatste
voorbeelden is Jan van Goyen's Gezicht op Den Haag van 1651, thans in het
Gemeentemuseum aldaar bewaard.
Steeds talrijker worden na 1630 de schilderijen, die steden weergeven om hun
mooie ligging in het landschap. Meesters gelijk Hercules Seghers, E.v.d. Velde,
Salomon Ruysdael, Jan van Goyen, Aert v.d. Neer en Aelbert Cuyp hebben
herhaaldelijk de schoonheid vereeuwigd van steden aan onze groote rivieren. Aan
hen danken wij menig fraai gezicht op Rhenen, Arnhem, Nijmegen, Dordrecht,
Amsterdam, Leiden en tal van andere plaatsen. Zij veroorloven zich daarbij, evenals
Herman Saftleven in zijn Rijnlandschappen, talrijke vrijheden waaraan de
topografische juistheid wordt opgeofferd. Derhalve kunnen zulke kunstwerken niet
tot de stadsgezichten in engeren zin worden gerekend.
Het stadsgezicht in de gewone beteekenis van het woord, dus in die van portret
van een gedeelte eener stad, kwam in de eerste helft der zeventiende eeuw als
schilderij niet voor. Wel werd het geteekend. Pieter Bast, G. Terborch de Oude,
Buytewech, Saenredam, C.J. Visscher en tal van kunstenaars wier namen onbekend
zijn, schetsten en teekenden schilderachtige hoekjes of merkwaardige gebouwen.
Vele van die teekeningen worden in onze archieven en historische musea bewaard.
Kort na 1640 maakte Rembrandt de eerste teekeningen op dit gebied. Met dat al
liet het geschilderd stadsgezicht op zich wachten. Het maken van nauwkeurige
afbeeldingen van openbare gebouwen, poorten, pleinen, bleef het gebied der
prentkunst, die zich in dit opzicht sterk ontwikkelde. Het merkwaardig verschijnsel
deed zich dus voor, dat een boerderijen-complex, gehucht of dorp eer aanleiding
gaf tot een schilderij dan een straat of plein in een stad. Het werk van Esaias van
de Velde en Jan van Goyen is er het bewijs van.
Het geschilderd stadsgezicht als achtergrond voor figuren was in zwang gebleven.
Toen de Boeren-Brueghel († 1569) een stadsbeeld koos als schouwtooneel voor
zijn Strijd tusschen Karnaval en Vasten, was de overgang begonnen die zich ten
onzent voltrok in schilderijen gelijk Droochsloot's Afdanking der Waardgelders,
geschilderd in 1622, Adriaen van Nieulandt's Leprozenoptocht (Waagmuseum
Amsterdam) van 1633, Pacx' en Hilligaerts Prinsen te paard (1632), waar telkens
een topografisch algeheel juist

W. Martin, De Hollandsche schilderkunst in de zeventiende eeuw: Rembrandt en zijn tijd

392
weergegeven stadsgedeelte (de Neude, de Dam, het Buitenhof) het tooneel vormt
waar een gebeurtenis zich afspeelt. Droochsloot's Ganzenmarkt te Utrecht van ±
1620 vindt niet aanstonds navolging en eerst tegen 1650 zien wij in Jan Steen's
Haagsche Riviervischmarkt en Leidsche Vischbrug het stadsgezicht tot een verdere
ontwikkeling komen, nadat vermoedelijk kort tevoren Claes Hals zijn nog vrij kinderlijk
Gezicht in de Groote Houtstraat te Haarlem had gemaakt (Dl. I, blz. 383). Ook in
sommige werken van den Hagenaar Sybrand van Beest (Bredius-Museum) en in
de markttafreelen van den Rotterdammer H.M. Sorgh en anderen zien wij
stadsgezichten als achtergronden van genrestukken.
Terwijl meesters gelijk Pieter de Hooch, Gerard Terborch (de Scharenslijper,
Berlijn), E. Boursse en enkele anderen herhaaldelijk schilderachtige gezichten op
gebouwen-complexen als achtergrond in hun werk gebruiken, dragen deze toch
minder tot de ontwikkeling bij dan de eerstgenoemde schilders, die portretten van
stadsgedeelten maken. Want zoodra men zich Droochsloot's Neude, Nieulandt's
Dam of Jan Steen's Leidsche Vischbrug denkt met zeer veel minder en in verhouding
tot de architectuur zeer veel kleiner figuren, ziet men het zeventiend'eeuwsch
stadsgezicht vrijwel in zijn vol ontwikkelden vorm. Immers het zwaartepunt is dan
verplaatst en de opzet gaat niet meer uit van de figuren, doch van de bedoeling om
een bepaald gebouw of plein, een straat of gracht af te beelden.
Wanneer dan eindelijk omstreeks 1650 het werkelijk stadsgezicht in onze
schilderkunst zijn intrede doet, neemt het op geen stukken na de plaats in van het
landschap, zeestuk of stilleven. De belangstelling voor dezen tak van kunst schijnt
in de zeventiende eeuw nooit bijster groot te zijn geweest, vermoedelijk omdat de
teeken- en prentkunst reeds van ouds dit terrein beheerschten. Het aantal
stadsgezichten-schilders is, vergeleken bij de achttiende eeuw, klein. Het succes
van Van der Heyden schijnt meer het gevolg van het kunstgehalte van zijn werk en
van de Leidsche fijnschilder-techniek die hij volgde, dan van de behoefte der
Amsterdammers aan geschilderde afbeeldingen van gebouwen, straten en pleinen.
Dezen zagen op den duur toch weer liever architectonische bedenksels, zoodat
men tenslotte wederom gefantazeerde stadsgezichten ziet opduiken.
Na Claes Hals' poging (indien die tenminste vóór 1650 valt) duurde het nog tot
1652 voordat - voorzoover wij kunnen nagaan - het eerste ware kunstwerk ontstond
516)
dat men een stadsgezicht kan noemen . Dit is de Nieuwe Kerk te Delft op Carel
Fabritius' Handelaar in Muziekinstrumenten (afb. 88), een schilderijtje op doek, dat
vermoedelijk een perspectivische studie is voor een schildering op een halfronden
muur, want de verhou-
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dingen worden eerst goed nadat men de voorstelling halfcirkelvormig naar binnen
heeft omgebogen. Fabritius was in Delft bekend om zijn wandschilderingen. Deze
vertoonden, naar het schijnt, doorgaans geometrische fantazie-architectuur, maar
in dit geval kon hij zijn kennis der doorzichtkunde toepassen op het realistisch
stadsgezicht en gebouwenportret.
Op dit gelukkig begin volgde weldra Vermeer's Gezicht op Delft (afb. 93) en diens
Straatje (Rijksmuseum), welke schilderijen vermoedelijk tegen 1660 zijn ontstaan.
Vermeer bereikte hier een nooit overtroffen hoogtepunt.
Het grootsche en monumentale heeft in deze richting geen voortgang gevonden.
Wij ontmoeten het later wederom, n.l. in Amsterdam in Jacob Ruisdael's
stadsgezichten. Maar dit is een geheel andere grootschheid. Ook de intimiteit, die
men in Vermeer's Straatje vindt, is nergens weergekeerd. J. Vrell (blz. 208), die
reeds straatjes schilderde vóór Vermeer, zocht weliswaar het intieme, maar in zijn
kinderlijk geziene, met meer gevoel dan talent angstiglijk gepenseelde stadshoekjes
heeft hij nooit iets bereikt dat met Vermeer zou mogen worden vergeleken. Niemand
is den grooten Delftenaar nabijgekomen noch heeft hem durven volgen, zoodat wij
de Delftsche stadsgezichten-schildering na haar schitterend begin aanstonds zien
517)
eindigen .
De ontwikkeling van het stadsgezicht tot een afzonderlijken tak van kabinet-kunst
speelde zich intusschen af in Haarlem, de stad van Saenredam. Hier sluiten de
Berckheydes onmiddellijk aan bij Saenredam's teekeningen gelijk die met het
stadhuis, afgebeeld in Ampzingh's Beschrijvinge der stad Haerlem van 1628. Er
ontstaat een als topografisch stadsgezicht bedoeld schilderij, bestaande in de
afbeelding van een belangrijk gebouw of stadsgedeelte, schilderachtig en smaakvol
gearrangeerd met zoo min mogelijk afwijking van de werkelijkheid. Figuren ontbreken
er nooit, maar deze zijn slechts een ondergeschikte stoffeering, die bedoelt bij te
dragen tot verduidelijking der situatie. Men ziet b.v. bij Haarlem's stadhuis
ambtenaren of leden der vroedschap, vóór de beurs op den Dam vreemde
kooplieden, bij een kerk aan den Rijn in Duitschland priesters.
De stemming in het stadsgezicht is vrijwel steeds opgewekt. Regen, wind en
modder worden gemeden. Doorgaans schijnt de zon of is het althans lekker weer
om te wandelen, boodschappen of zaken te doen. Meestal is het zomer, een enkele
maal een mooie lente- of herfstdag, soms ook een winterdag met versch gevallen
sneeuw. Er komen mooie wolkenluchten boven onze stadsgezichten voor, maar
effecten van zonsondergang of schemering worden in den regel niet geschilderd,
terwijl de vereischte duidelijkheid den kunstenaar ten eenenmale ervan terughoudt,
de ongemeen schilderachtige effecten weer te geven die de pleinen, grachten en
straten bij maneschijn
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opleveren. Hetgeen de prentkunst heeft voortgebracht aan nachtelijke stadsgezichten
in verband met straattafreelen, zoekt men onder onze oude schilderijen tevergeefs.
Het terrein onzer stadsgezichten- en gebouwen-schilders is vrij ruim. Het strekt
zich uit tot de steden, de buitenhuizen met hun tuinen en parken, de kasteelen en
burchten, en het bestrijkt tevens het buitenland: den Rijn en Italië vooral. Vaak is
een belangrijk gebouw de hoofdzaak of het uitgangspunt. Er wordt nog niet zoo
systematisch gewerkt als in de achttiende eeuw, toen een schilder b.v. alle poorten
of al de kerken van een stad in schilderijen vastlegde.
De 17e-eeuwsche stadsgezichten-schilder vermijdt in den regel het armoedige,
geruïneerde en onvoltooide, tenzij het bij het te portretteeren gedeelte behoort (b.v.
een kasteel, een oude stadswal) of wanneer een gebeurtenis wordt vereeuwigd
zooals het oude Amsterdamsche raadhuis na den brand of het nieuwe tijdens den
bouw (schilderijen van J. Lingelbach in het Rijksmuseum en in de
burgemeesterskamer te Amsterdam), of wel het ingestorte deel van den Utrechtschen
Dom, de puinhoopen van Delft in 1654 en dergelijke. Slopjes en steegjes evenwel,
woningen in aanbouw, oude houten huizen, schilderachtige hoekjes kiest geen
hunner uit voor een schilderij. Deze motieven gebruiken de genre-schilders, terwijl
de ruïnes tot het terrein der landschapschilders behoorden. Wanneer men bedenkt,
hoeveel er, met name in Amsterdam, in de tweede helft der zeventiende eeuw is
gebouwd en tot welke schilderachtige situaties de daarmee samenhangende
werkzaamheden aanleiding moeten hebben gegeven, dan wordt men er zich terdege
van bewust dat, terwijl een Breitner hier stof te over zou hebben gevonden, de
toenmalige stadsgezichten-schilders daarin slechts gegevens ontmoetten voor een
studie of op zijn best voor een ets. Zij vermeden het pakkende en grootsche evenzeer
als het romantische en koesterden daarentegen het burgerlijk behaaglijke en het
genoeglijke.
Het schilderen van stadsgezichten op den hierboven geschetsten grondslag
begon, gelijk gezegd, te Haarlem, waar de Berckheydes aanknoopten bij hetgeen
de sympathieke Saenredam zonder gerucht was begonnen. Hoewel minder verfijnd
dan deze gevoelige meester, waren de Berckheydes niettemin knappe schilders,
die behooren tot de opmerkelijke verschijningen onder de kunstenaars van onzen
bloeitijd. Terwijl Saenredam zich in zijn geschilderde stadsgedeelten beperkte tot
het afbeelden van één gebouw (het oude Amsterdamsche stadhuis, de Maria-kerk
te Utrecht enz.), gingen de Berckheydes over tot het maken van meer
gecompliceerde stadsgezichten, al speelt ook daarin herhaaldelijk een bepaald
gebouw de hoofdrol.
Of de Berckheydes uit den kring van Frans Hals zijn voortgekomen, is
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AFB. 208. JOB BERCKHEYDE 1666. DE OUDE GRACHT TE HAARLEM. - MAURITSHUIS.
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518)

niet zeker. De traditie berust vermoedelijk op een vergissing . Maar dat er in Hals'
omgeving stadsgezichten werden gemaakt, bewijst het reeds genoemde stuk met
519)
de Houtstraat te Haarlem door Claes Hals , terwijl het door Jan Wouwermans
geschilderde kijkje bij het koor der St. Bavo-kerk, eveneens in Haarlem (Museum),
een tweede getuigenis is van een zich naast Saenredam ontwikkelende
520)
stadsgezichten-schildering .
521)
J o b A d r i a e n s z o o n B e r c k h e y d e (Haarlem 1630-1693 was de meest
begaafde der beide broeders. Hij kwam op veertienjarigen leeftijd bij Jan de Wet in
de leer en werd in 1654 meester in het Lucasgild. Met zijn acht jaar jongeren broeder
Gerrit heeft hij in ons niet bekende jaren, maar vermoedelijk vóór 1654, gereisd
langs den Rijn. Wij kennen b.v. van Gerrit schilderijen met Keulen en Bonn. Samen
werkten zij in Heidelberg voor den keurvorst van de Palts. Hun reis strekte zich uit
tot Mannheim.
Job was een veelzijdig kunstenaar. Behalve stadsgezichten, o.a. De Groote Markt
te Haarlem en De Dam te Amsterdam, maakte hij fraaie interieurs der St. Bavo-kerk,
verscheidene afbeeldingen van het binnenplein der Amsterdamsche beurs (o.a. in
het Rijksmuseum en het Museum Boymans), landschappen met figuur en zeer
belangrijke genrestukken in den trant der Leidsche school (o.a. Het Ontbijt, te
Schwerin) alsook enkele portretten en Bijbelsche tafreelen, o.a. Jozefs Broeders in
Egypte (Frans Hals Museum).
Zijn koloriet is warm, nu eens blond, dan weer bruin, zijn schilderwijze is verzorgd,
de teekening onberispelijk. Een zijner beste werken is het hierbij afgebeelde gezicht
op de thans gedempte Oude Gracht te Haarlem, uit de verzameling Steengracht in
het Mauritshuis gekomen (afb. 208). Men treft Job's werk, waarvan het vroegst
gedateerde van 1662 is, in tal van musea aan, hier te lande o.a. in het Rijksmuseum,
het Mauritshuis, het Museum Boymans en het Frans Hals Museum.
G e r r i t A d r i a e n s z . B e r c k h e y d e (Haarlem 1638-1698), die bij Job in de
leer was en in 1660 in het schildersgild trad, was niet zoo veelzijdig als zijn broer,
met wien hij samenwoonde. Hij beperkte zich vrijwel tot gebouwen en stadsgezichten,
waarnaast hij enkele landschappen maakte en eenige malen het interieur der St.
Bavo-kerk in den trant van Job.
Gerrit's werk, dat veel talrijker is dan dat van zijn broer, is in het algemeen blond,
met sprekende doch aangenaam doorschijnende schaduwen. Hij houdt ervan, door
een zacht zonlicht beschenen gebouwen tegen een lichtblauwe lucht te doen
uitkomen. Zijn figuren zijn niet zoo goed als die van Job. Herhaaldelijk liet hij dan
ook zijn werk door een ander stoffeeren, meest door Huchtenburg. Naast tallooze
gezichten op de Groote Markt te Haarlem (afb. 209), hetzij met het stadhuis, hetzij
met de kerk, schilderde hij er verscheidene van den Dam te Amsterdam (afb. 207)
en van het stadhou-
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AFB. 209. GERRIT BERCKHEYDE.
DE GROOTE MARKT TE HAARLEM. - PARTICULIER BEZIT.

derlijk kwartier te 's-Gravenhage en de omgeving daarvan. Ook maakte hij portretten
van kasteelen en beeldde hij vreemde steden af, zelfs het nooit door hem bezochte
Rome.
Gerrit's stadsgezichten zijn doorgaans natuurgetrouw. Zij waren zeer in trek en
werden door meer dan een onzer dichters, o.a. door Vondel, bezongen. Men vindt
ze in onze meeste musea en in tal van buitenlandsche
De Amsterdamsche schilders van stadsgezichten zijn van zeer uiteenloopenden
aard. De beide oudsten zijn J a n A b r a h a m s z . B e e r s t r a t e n (Amsterdam
522)
1622-1666) en A n t h o n i e B e e r s t r a t e n (vermeld sinds 1639, † 1671 of later .
Beiden zijn handige meesters, die bij voorkeur in bruinen toon schilderen in een
ietwat haastige decoratieve techniek, welke vooral bij Anthonie's werk herinneringen
opwekt aan Josse de Momper. Jan's meesterstuk is het degelijk doorwerkte doek
met den bouwval van het Am-
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sterdamsche Raadhuis, van 1652, in het Rijksmuseum. Hij maakte ook
havengezichten, alsmede den Slag bij Terheyde in 1653 (Rijksmuseum). Anthonie
is vooral bekend wegens zijn stadsgezichten in de sneeuw (Rijksmuseum).
Veel belangrijker dan het werk van deze schilders en hun gelijknamige makkers
Abraham en Johannes zijn de indrukwekkende stadsgezichten van J a c o b
R u i s d a e l (blz. 304). Deze heeft in de jaren toen hij bij den Dam woonde, meer
dan eens dit plein uitgebeeld met uitzicht op het Damrak, alsook enkele andere
523)
gedeelten van Amsterdam . Ruisdael's kijk op de stad is die van den
landschapschilder. Bij hem is de stad steeds ondergeschikt aan de bewolking. De
topografische juistheid is tot op zekere hoogte bijzaak. Met de lichteffecten en de
toonverhouding der gebouwencomplexen tot de lucht dramatiseert hij als het ware
zijn stadsgezichten. In den toon ziet men soms invloed van Rembrandt. Meestal
gebruikt Ruisdael een hoogen horizon. Dergelijke werken van zijn hand vindt men
hier te lande o.a. in het Museum Boymans, het Mauritshuis en het Haagsch
Gemeente-museum.
Hobbema's vriend J a n v a n K e s s e l schilderde Amsterdamsche stadsgezichten
in Ruisdael's trant. Een goed voorbeeld daarvan bezit het Museum Boymans. Voorts
zijn o.m. nog kijkjes uit Amsterdam bekend van H e n d r i c k t e n O e v e r , R e i n i e r
Z e e m a n e n A b r a h a m S t o r c k . Deze hebben evenwel geen bijzondere
beteekenis. Daarentegen moge op deze plaats worden gewezen op de belangrijke
teekeningen, die de Gorcummer V a n d e r U l f t in 1653 en '54 van het stadhuis
op den Dam te Amsterdam maakte en nogmaals op het groote doek met datzelfde
gebouw, door L i n g e l b a c h in 1656 geschilderd, dat thans in de
Burgemeesterskamer te Amsterdam hangt.
524)
Met J a n v a n d e r H e y d e n of H e y d e (Gorcum 1637-Amsterdam 1712 ,
den schilder die de slangbrandspuit uitvond, bereikte het stadsgezicht als
afzonderlijke tak van kunst zijn toppunt. Wij willen hiermede niet zeggen, dat Van
der Heyden in zijn geschilderde stadsgezichten Vermeer of Ruisdael overtrof, maar
wij bedoelen, dat hij degene is die hetgeen Gerrit Berckheyde tot zekere hoogte
opvoerde heeft weten te veredelen en te volmaken. Ook voor hem is het uitgangspunt
het willen weergeven van een bestaand gebouw, stadsgedeelte of
gebouwen-complex. Maar hij streeft bovenal naar een aantrekkelijk, ja elegant effect,
zij het ten koste der topografische juistheid. Van der Heyden's arrangement is
doorgaans ongemeen smaakvol, terwijl zijn techniek uitermate beschaafd en verfijnd
is. Hij had een scherpen blik, een groote behoefte aan het leveren van degelijk werk
en een onuitputtelijk geduld. Bovendien had hij van nature hetgeen men toen noemde
een ‘vloeyend penceel’. Wonderbaarlijk aangenaam doen zijn licht- en
schaduweffecten aan, bijzonder geraffineerd is het
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AFB. 210. JAN VAN DER HEYDEN.
DE O.L.V. KERK TE VEERE. - MAURITSHUIS.

samenstel zijner meeste composities. Hij had weliswaar in het eerst een palet gelijk
Gerrit Berckheyde, maar liet zich in zijn schilderwijze aanstonds door Adriaen van
525)
de Velde beïnvloeden en tevens door Murant alsook door de techniek van Leidsche
fijnschilders gelijk Dou en Frans van Mieris. Vermoedelijk zijn Van der Heyden's
vroege stillevens (1666 en '67), waarvan er een in het Mauritshuis is, oefeningen
om zich de Leidsche techniek eigen te maken. Op deze wijze ontwikkelde hij zich
tot een schilder van precieuze kabinetstukken, zonnig, opgewekt en behaaglijk van
aard. Na eerst Hollandsche landschappen te hebben gemaakt, specialiseerde hij
zich kort na 1660 meer en meer op stadsgezichten. Wij bezitten gedateerde van
1664-'79. De meeste zijn kijkjes in Amsterdam (afb. 211), waar deze Gorcummer
reeds in 1650 was komen wonen en waar hij in 1661 was getrouwd. Bovendien
maakte hij schilderijen met gebouwen uit andere plaatsen, b.v. Veere
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(afb. 210) en Delft (Dl. I, afb. 33). Hij had gereisd langs den Rijn en in België en was
misschien zelfs in Zuid-Frankrijk, maar niet in Italië. Wij kennen van hem o.a.
afbeeldingen van kerken te Keulen en Dusseldorp (1667, Mauritshuis), van het
paleis der aartshertogen te Brussel en van andere buitenlandsche steden en
kasteelen. Ook schilderde hij verscheiden Hollandsche buitenplaatsen, zooals
Elswout te Overveen en buitens aan de Vecht, en legde hij zich toe op het afbeelden
van tuinen en parken, b.v. dat van het Huis ten Bosch en van het Hof te Brussel.
Hierin werd hij een medestander van Pieter de Hooch en Ludolf de Jongh, die
eveneens tuinen en parken schilderden.
Een bijzondere aantrekkelijkheid in Van der Heyden's kunstwerken zijn de figuren.
Enkele malen schijnen zij van de hand van Adriaen van de Velde († 1672), maar
Van der Heyden zelf was een zóó goed figuurschilder, dat men in de meeste gevallen
tot de conclusie komt, dat de op naam van Van de Velde staande pittige, elegant
en spits geschilderde stoffeering aan Van der Heyden's eigen penseel te danken
is.
Een merkwaardig verschijnsel in Van der Heyden's kunst is de dooreenmengeling
van werkelijkheid en bedenksel. Terwijl vele zijner stadsgezichten, vooral de
Amsterdamsche, in het algemeen gesproken topografisch juist zijn, zijn er tal van
andere, die in meerdere of mindere mate op fantazie berusten. In het motief uit
Veere, dat het Mauritshuis bezit (afb. 210), is de kerk algeheel juist, maar het overige
is een combinatie van schetsboekontleeningen, die men in spiegelbeeld aantreft
op een ander Veersch stadsgezicht van denzelfden meester, waarin evenwel de
kerk niet in spiegelbeeld is weergegeven. Van der Heyden deed dus hetzelfde wat
in de 19e eeuw b.v. de Haagsche schilder Klinkenberg deed: soms was deze geheel
natuurgetrouw, dan weer combineerde hij de waterpoort te Sneek met de bibliotheek
van Thysius te Leiden op één doek! Er is van Van der Heyden een schilderij bekend,
waarop de Oude Gracht te Utrecht is afgebeeld met Delflandshuis te Delft op den
voorgrond. Hij ging zelfs zoo ver dat hij Amsterdamsche grachten veritaliaanschte
door het aanbrengen van klassieke beelden op of aan bruggen (Rijksmuseum No.
1172, Karlsruhe No. 339) of door het maken van breede trappen aan de gracht met
een exotisch gekleede dienstmaagd, die water gaat scheppen op z'n Venetiaansch,
en dergelijke meer. Ja, er bestaat zelfs een schilderij, in het Museum te Dresden
(No. 1661), waarop de kerk te Veere, een oude stadswal ergens in Duitschland aan
den Rijn en een modern Amsterdamsch heerenhuis voorkomen, welke combinatie
iemand aanleiding gaf om er de emblematische verbeelding van Godsdienst,
Landsverdediging en Welvaart in te zien, een verklaring welke inderdaad een kans
van juistheid heeft.
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AFB. 211. JAN VAN DER HEYDEN. DE DAM TE AMSTERDAM. - RIJKSMUSEUM.
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Het behoeft wel geen betoog, dat saamgeraapte stadsgezichten gelijk het
laatstgenoemde niet tot Van der Heyden's beste scheppingen behooren. In zijn
meeste werken echter komt hij niet op zulke zijwegen. Meestal wijkt hij slechts om
de wille van de aantrekkelijkheid af van de topografische juistheid, hetgeen zijn
uitingen meer dan eens ten goede komt.
Het mooiste werk van Van der Heyden is licht van toon, doorschijnend, en niet
hinderlijk gedetailleerd. Het is, gelijk C.G. 't Hooft terecht zegt: ‘van een rustige
deftigheid, klaar en scherp en met groote bekwaamheid en nauwkeurigheid
waargenomen’. Op het laatst worden zijn schilderijen wat porseleinachtig en vertoont
het zware donkergroen der boomen soms blauwachtige tusschentinten, die het
ietwat somber maken. Desniettemin is bijna elk werk van Van der Heyden de moeite
van aandachtig beschouwen terdege waard. Slechts de stillevens met een vertrek
als achtergrond, die hij in zijn laatste levensjaren maakte, zijn meer interessant dan
mooi. Er is er een in Boedapest.
Men kan Van der Heyden's schilderijen ten onzent vooral in het Rijksmuseum
leeren kennen. Ook als teekenaar en etser heeft hij veel moois gemaakt. De fraaie
etsen van zijn hand, die men met die van anderen vindt in zijn brandspuitenboek
(1690), zijn terecht vermaard. Ook heeft hij eglomiséschilderingen (schilderingen
achter tegen glas) vervaardigd, gelijk wij die van Van der Ulft kennen. Misschien
526)
was deze de ‘glasschilder’, bij wien Van der Heyden in Gorcum in de leer was .
Na 1668 ging veel van 's meesters tijd heen met technische uitvindingen, al bleef
hij tot zijn dood het palet hanteeren. In het geheel heeft hij ongeveer 250 schilderijen
527)
gemaakt. Hij verdiende veel geld en liet een belangrijk vermogen na .
528)
Van der Heyden is door talloozen nagevolgd . Zijn voorbeeld was aanleiding
dat voortaan alle stadsgezichten in fijnschilders-techniek werden uitgevoerd. De
steenen der huizen moest men kunnen tellen, elk blaadje aan de boomen en de
bloempjes in het gras moesten zichtbaar wezen. Ook de blonde toon uit Van der
Heyden's bloeitijd werd door zijn volgelingen overgenomen. Aldus zijn de geheele
achttiende eeuw en de negentiende tot de komst van Jacob Maris door Van der
Heyden's opvattingen beheerscht.
Buiten Delft, Haarlem en Amsterdam zijn in de 17e eeuw niet veel stadsgezichten
geschilderd. De vischmarkten van den nog te behandelen Rotterdamschen
kerkschilder E m a n u e l d e W i t t e vertoonen weliswaar interessante
architectuur-achtergronden (afb. 216) maar zijn in wezen portret-genrestukken. Een
enkel Rotterdamsch stadsgezicht staat op naam van L u d o l f d e J o n g h . In
Dordrecht maakte S a m u e l v a n H o o g s t r a t e n zuilengalerijen en
binnenplaatsen, die tot het gebied der fantazie-architec-
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tuur behooren. Van een werkelijke stadsgezichten-schildering evenwel is noch in
deze steden, noch in Utrecht, Gelderland of de andere provinciën sprake vóór de
achttiende eeuw. Inmiddels echter maakten verscheiden Hollandsche schilders
stadsgezichten in het buitenland. Wij wezen reeds op Zeeman's Gezicht op het
Louvre en op dat van Pieter Wouwermans. Enkele andere voorbeelden zijn C l a u d e
d e J o n g h 's London Bridge (verzameling Iveagh, Kenwood) en D i r c k S t o o p 's
Gezicht op het Klooster Belem bij Lissabon (in het depôt van het Mauritshuis), alsook
S a m u e l v a n H o o g s t r a t e n 's Hofburg te Weenen, tijdens zijn verblijf aldaar
in 1652 geschilderd.
529)

Het heeft lang geduurd aleer de schoonheid van het Hollandsch k e r k i n t e r i e u r
aan onze kunstenaars motieven verschafte die tot schilderijen van beteekenis
leidden. Het schilderen van geconstrueerde fantaziekerken van binnen, gelijk wij
dit in het eerste deel van dit boek (blz. 269 vlgg.) bespraken, bleef nog langen tijd
in zwang en menig meester uit den bloeitijd, b.v. Houckgeest en Van Vliet, maakte
nog in zijn jeugd zulke niet bestaande kerken op de ouderwetsche manier.
Slechts Pieter Saenredam werkte van meet af aan naar de natuur. Hij stond in
530)
het eerst alleen . Zijn invloed op de verdere ontwikkeling was naar het schijnt niet
groot en beperkte zich tot Haarlem, waar de fraaie interieurs der St. Bavo-kerk, die
J o b en Gerrit Berckheyde maakten, onder den onmiddellijken indruk van zijn kunst
ontstonden en waar nog later I s a a c v a n N i c k e l e (geb. te Haarlem(?), in het
gild 1660, overl. 1703 aldaar), vermoedelijk Saenredam's leerling, hetzelfde
onderwerp schilderde. Hij deed dit echter op minder fijne wijze en met niet steeds
even goed geslaagd perspectief, gelijk o.a. blijkt uit een schilderij in het Museum
Boymans.
Het is een merkwaardig verschijnsel, dat hetgeen Saenredam begonnen was,
werd voortgezet in een geheel andere stad, n.l. Delft, en tenslotte in Amsterdam
voltooid. In Delft voltrok zich de ontwikkeling van perspectief en compositie, gelijk
531)
wij die in ons eerste deel schetsten .
Waarom juist in Delft de te Haarlem gesponnen draad werd opgevat, valt niet te
verklaren. Wij kunnen slechts het feit constateeren, dat Leonard Bramer er zich met
perspectivisch schilderwerk bezig hield en dat er nog vóór den terugkeer van Cornelis
de Man (1654) en de komst van Carel Fabritius naar Delft (1650) een begin werd
gemaakt met het schilderen van Delftsche kerkinterieurs naar de natuur, welk begin
aanstonds tot een hoogtepunt leidde door de prestaties van Gerard Houckgeest in
1650 en '51. Het spreekt vanzelf, dat de algemeene aanleiding tot den opbloei van
dezen tak van kunst ligt in de in het geheele land allengs gegroeide behoefte om
de wer-
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kelijkheid uit te beelden, van welke behoefte nu ten opzichte van het kerkinterieur
ook buiten Haarlem ging blijken, niet alleen in Delft maar ook in Middelburg, waar
Daniël de Blieck woonde, die in 1651 een geheel op Haarlemsche wijze geschilderd
gezicht in de kerk te Zierikzee voltooide. Het realistisch kerkinterieur was dus in die
dagen iets wat als het ware aan de beurt was. De fantazie-hallen hadden vooreerst
hun tijd gehad en de schilderachtige schoonheid der voor den protestantschen
eeredienst gebruikte gotische kerken wekte ook buiten Haarlem meer kunstenaars
dan te voren op tot de uitbeelding daarvan. Het schilderen van dit realistisch
kerkinterieur berust, ondanks het picturale doel, in het eerst nog vooral op
perspectivische constructie, maar allengs wint het opgemerkte het van het
geconstrueerde doordien het kunstenaarsoog den mathematischen grondslag slechts
nog duldt voorzoover deze de natuurlijkheid en de schilderachtigheid niet schaadt.
Het streven om zooveel mogelijk te vertellen, hoe een kerk er van binnen uitziet,
vermindert door dit picturaal streven weldra. Beperking tot kleine gedeelten eener
kerk wordt allengs gewoonte en weldra zijn de stemming en wijding hoofdzaak. De
climax Houckgeest-Van Vliet-De Witte bevat deze geheele ontwikkeling.
Laatstgenoemde schept ten slotte een met realistische rekwisieten opgebouwd
fantazie-kerkinterieur, waaraan het mysterieuze spel van lichten en schaduwen een
religieuzen inhoud geeft, die aan de vroegere 17e-eeuwsche kerkschildering vreemd
was.
De Hollandsche kerkinterieurs uit den bloeitijd vertoonen doorgaans hetzij een
blik naar het koor of uit het koor naar het schip, een overhoekschen kijk op het
rhythme der zuilen, uit koor of zijbeuk gezien, of een meer intiem bekeken gedeelte
bij doophek en preekstoel. Soms zijn die schilderijen koel, met wit en grijs tegen het
bruin van het eikenhout, vaak ook zonnig, met een blauwe lucht die men door de
ruiten ziet, zonnige plekken op pijlers en vloerzerken en sprekende kleuren op gilde532)
en rouwborden. Kerken bij kaarsverlichting worden in den regel niet geschilderd ,
in tegenstelling tot de fantazie-kerken bij avond uit de vorige periode. Ledig zijn de
kerken bijna nooit. Veelal wordt een dienst afgebeeld tijdens de preek. Doop- en
andere kerkelijke plechtigheden schildert men niet, evenmin begrafenissen, maar
vaak ziet men den doodgraver bezig en bijna steeds komen honden en spelende
kinderen voor, ook bezoekers die de grafmonumenten bekijken. Laatstgenoemde
zijn soms het hoofdmotief der schilderij, b.v. het graf van Willem van Oranje (afb.
212) of dat van Michiel de Ruyter (schilderij van De Witte in het Rijksmuseum). Niet
steeds is een kerk geheel natuurgetrouw weergegeven. Terwijl dit bij De Witte
aanstonds opvalt, is het bij andere meesters slechts na te gaan bij nauwkeurige
vergelijking met de werkelijkheid. Men ziet dan, dat zij soms motieven uit meer dan
één kerk vereenigen.
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Ook worden de rouwen

AFB. 212. GERARD HOUGKGEEST 1651.
DE NIEUWE KERK TE DELFT MET TOMBE VAN WILLEM V. ORANJE. MAURITSHUIS.

gildeborden niet altijd daar geplaatst waar zij in werkelijkheid in de kerk hangen,
maar daar waar zij het best tot het effect bijdragen. Soms ook krijgt menden indruk
alsof een rouwbord op verzoek van den kooper op een bepaalde plek is aangebracht.
Portretgroepen worden, voor zoover bekend, niet in de kerken afgebeeld, in
tegenstelling tot hetgeen in Van Bassen's fantaziekerken en een enkele maal bij
533)
S a e n r e d a m voorkomt . Predikanten-portretten komen in de kerkinterieurs uit
den bloeitijd evenmin voor. Steeds is bij het weergeven der predikers het
portretmatige vermeden.
Degene, die in Delft begon met het schilderen van kerkinterieurs naar de natuur,
was de Hagenaar G e r a r d H o u c k g e e s t (Den Haag ± 1600-1661 Bergen op
534)
535)
Zoom , vermoedelijk een leerling van Van Bassen . Het is mogelijk, dat
Houckgeest Saenredam's werk heeft gekend, b.v. diens interieur der Utrechtsche
Mariakerk van 1641 (Dl. I, afb. 163), dat in het bezit was van Constantijn Huygens.
Maar zekerheid hebben wij hieromtrent niet. Ook is het mogelijk, dat Houckgeest
evenals Van Bassen op de gedachte is gekomen, het grafmonument van Willem
van Oranje in de Nieuwe Kerk te Delft uit te beelden en dat hij daar dusdanig het
schilder-
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achtige der werkelijkheid heeft ondergaan, dat hij het maken van
fantaziekerkinterieurs heeft laten varen. Hoe het zij: Houckgeest was degene die
den stoot gaf tot den grooten bloei der Delftsche kerkeschildering, waaraan naast
zijn naam die van Hendrick van Vliet en Emanuel de Witte verbonden zijn. Het is
opmerkelijk, dat in Delft weldra door de schilders in toenemende mate aan
architectuur- en perspectiefstudie werd gedaan. Carel Fabritius, een groot kenner
der ‘deurzichtkunde’, maakte er van 1652 tot 1654 geschilderde architectonische
constructies (afb. 88 en blz. 178) en Vermeer schiep er behagen in, de vloeren,
wanden en zolderingen op zijn schilderijen allerzuiverst te construeeren.
Houckgeest heeft in Delft gewerkt van 1635 tot uiterlijk 1652 en was dus reeds
weer vertrokken toen de bloei der Delftsche school van genreschilders inzette. In
1635 trouwde hij in Delft. Dit huwelijk, waardoor hij een aanzienlijk landbezit verkreeg,
was oorzaak dat hij op den duur nog slechts weinig schilderde. In 1639 werd hij lid
van het Delftsch Lucasgild en nog in 1640 teekende hij tapijten voor de vergaderzaal
der Staten van Holland. In 1652 woonde hij in Steenbergen en sedert 1653 te Bergen
op Zoom, waar hij als grootgrondbezitter overleed.
536)
Terwijl wij Houckgeest nog in 1648 op Van Bassen-achtige wijze zien werken ,
blijkt hij twee jaar later algeheel realist te zijn geworden. Hij beeldt dan het koor der
Nieuwe Kerk te Delft af in een even schilderachtig als compositioneel verrassend
schilderij dat hij een jaar later, in 1651, nog eens met kleine variaties herhaalde
(Mauritshuis, afb. 212). Plotseling is een hoogtepunt in de kerkinterieur-schildering
bereikt en is de groote stijl er gevonden. De ruimte is suggestief weergegeven, lichten schaduwwerking zijn ongemeen natuurlijk, het koloriet is warm en zonnig, de
materie-uitbeelding wonderwel geslaagd. De opvatting is geheel anders dan die
van Saenredam en de Haarlemmers. Zij schijnt minder te berusten op berekenen
dan op bekijken. Toch is er wel degelijk geconstrueerd en zijn de daardoor ontstane
tekortkomingen niet alle optisch verbeterd, gelijk het duidelijkst blijkt uit den boog
boven links. Houckgeest's schilderij in de breedte uit hetzelfde jaar 1651, dat
wederom het koor der Nieuwe Kerk te Delft verbeeldt en zich eveneens in het
Mauritshuis bevindt, vertoont een soortgelijke overhoeksche compositie als het
eerste en toont nog duidelijk den mathematischen grondslag waarop 's meesters
werk berust. Ondanks de vele schilderachtige partijen die er in voorkomen, is het
desniettemin niet zóó losgekomen van de berekening als het andere stuk. In het
algemeen is Houckgeest in zijn kleine paneeltjes het best, b.v. in het interieur der
Delftsche Oude Kerk met een pilaar midden in de compositie. Laatstgenoemd
schilderijtje, dat het Rijksmuseum bezit, mag Houckgeest's meesterstuk
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heeten. Meer dan eens

AFB. 213. HENDRICK VAN VLIET. DE OUDE KERK TE DELFT. - MAURITSHUIS.

weet hij door een zeer doorschijnend lichtdonker, door het luchtig doen spelen van
het zonlicht op de pijlers, den vloer en de betimmeringen, aan het weidsche effect
zijner kerkinterieurs een opgewekte intimiteit te verleenen, welke door de
voortreffelijke stoffeering met figuren nog wordt verhoogd. Toch is Houckgeest's
werk, schoon minder koel in den toon dan dat van Saenredam, nog niet warm gelijk
dat van Van Vliet en bereikt hij nog geenszins de sprookjesachtige lichtwerkingen
van De Witte. Dit komt o.a. doordien Houckgeest de tegenstelling van het blanke
tegen het zeer donkere zooveel mogelijk mijdt, terwijl Van Vliet en De Witte die
steeds meer te hulp roepen.
Nog na zijn vestiging te Bergen op Zoom bleef Houckgeest kerken schilderen,
getuige o.a. het groote doek van 1655 te Kopenhagen, dat de Kerk te Bergen op
536a)
Zoom verbeeldt . Al is zijn oeuvre niet groot - ongeveer dertig schilderijen - toch
toont Houckgeest zich een der beste meesters op zijn terrein en is het meerendeel
zijner scheppingen van groote schoonheid.
537)
H e n d r i c k C o r n e l i s z . v a n V l i e t (Delft 1611 of '12-1675 aldaar , van
huis uit portretschilder en als zoodanig eerst door zijn oom Willem van der Vliet en
vervolgens door Mierevelt gevormd, maakte behalve beeltenissen ook
caravaggistische genrestukken met kaarslicht-effecten en begon eerst later met
kerkinterieurs. Het oudste dat wij kennen is van 1652. De ruimteopvatting is die van
Houckgeest en men neemt dan ook aan, dat deze Van Vliet's voorbeeld is geweest.
Deze is evenwel warmer in den toon. Zijn lichtplastiek is meer ontwikkeld en
ondersteunt sterk de lijnenwerking. De tegen-
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stelling tusschen licht en donker is grooter, de toon warmer (afb. 213). Behalve de
538)
beide kerken te Delft schilderde hij ook de Pieterskerk te Leiden . C o r n e l i s d e
M a n , dien wij reeds in ander verband noemden, heeft in enkele kerkinterieurs Van
539)
Vliet nagevolgd .
In den geest van Houckgeest en Van Vliet werkte de Middelburgsche architect
540)
en schilder D a n i ë l d e B l i e c k (1648 lid van het Lucasgild, overl. aldaar 1673 ),
die gelijk Houckgeest begonnen was met fantazie-architecturen op de ouderwetsche
manier, maar die sinds 1651 realistische kerkinterieurs maakte, eerst op de
Haarlemsche en daarna meer op de Delftsche manier. Zelfs maakte hij veranderde
copieën naar werken van de genoemde schilders. Hij beperkte zich niet tot de kerken
zijner woonplaats, maar schilderde o.a. ook de kerk te Zierikzee en de St.
Laurenskerk te Rotterdam.
Van het drietal Houckgeest-Van Vliet-De Witte was de laatstgenoemde ontegenzeglijk
541)
de grootste kunstenaar. E m a n u e l d e W i t t e (Alkmaar 1617-Amsterdam 1692
kwam, na een leertijd bij den Delftschen stilleven-, portret- en figuurschilder Evert
van Aelst, in 1636 in het gild zijner geboortestad Alkmaar, welker kerk Saenredam
542)
een jaar tevoren had geschilderd . In 1639 en 1640 wordt hij te Rotterdam vermeld.
In 1642 trad hij in het Delftsche Lucasgild en in 1652 komt zijn naam het eerst voor
543)
in een Amsterdamsche acte . Aangezien niet bekend is of en hoe lang De Witte
daar toen reeds woonde, staat de duur van zijn Delftsch verblijf niet vast en weten
wij niet of hij den invloed kan hebben ondergaan van Carel Fabritius, van wien wij
op dit punt niet meer weten dan dat hij in 1650 in Delft kwam wonen en er in 1652
lid werd van het Schildersgild. Deze invloed, dien o.m. Bode als vaststaand
aanneemt, is derhalve problematisch.
De Witte bleef na zijn verhuizing naar Amsterdam voorgoed in die stad woonachtig.
Zijn kunst was er zeer in trek en hij had volop werk. Zelfs de koning van Denemarken
bestelde schilderijen bij hem. Evenwel, De Witte was koppig en twistziek, zat steeds
in geldzorgen en maakte zich veel vijanden. Op 75-jarigen leeftijd maakte hij een
einde aan zijn leven. De dramatische levensschets bij Houbraken strookt algeheel
met de archiefvondsten van Bredius, die de financieele verwikkelingen en
eigenaardige praktijken van De Witte hebben bevestigd. De Witte heeft, om aan
zijn geldzorgen te ontkomen, een tijdlang op contract voor een ander geschilderd.
Dit verklaart de ongelijke kwaliteit van zijn soms haastige werk.
De Witte's kunst overtreft die van Houckgeest, Van Vliet en de andere
kerkeschilders in perspectivische juistheid zoowel als in schilderachtigheid. Hij brengt
het kerkinterieur door sterker zonlicht en rijker toonmodulaties op een hooger plan.
Zijn werk is weidsch en grootsch in stede van intiem;
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AFB. 214. EMANUEL DE WITTE. DE SYNAGOGE TE AMSTERDAM. - PARTICULIER
BEZIT.
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AFB. 215. EMANUEL DE WITTE.
FANTAZIE-KERK. - MAURITSHUIS.

het is vaak mysterieus en vol wijding. Voorts verschilt De Witte van al zijn makkers
door 'n grootere afwisseling. Hij schildert niet alleen verscheiden Amsterdamsche
kerken, maar ook de Synagoge (afb. 214) en bovendien gefantazeerde katholieke
kerkinterieurs (afb. 215), deels in gotischen, deels in renaissance-stijl. Sedert 1650
maakte hij, na eerst, gelijk Dr. D. Hannema heeft aangetoond, mythologische
onderwerpen, genrestukjes bij kaarslicht en portretten te hebben geschilderd, bovenal
544)
kerkinterieurs en vischmarkten (afb. 216). Gelijk wij uit een acte weten , beeldde
hij op die markten bepaalde personen op hun verzoek af. Deze tafreelen zijn, na
de kerkinterieurs, De Witte's belangrijkste werk. Hun ongemeene levendigheid brengt
onwillekeurig Vondel's regels in herinnering: De Vischmarkt woelt vooruit en leeft
van spartelvisschen - Schaft stroom- en zeevisch en bezorght de burgerdissen Met allerhande teelt van 't vochtig element...
Ook maakte De Witte een enkele maal een De Hooch-achtig binnenhuis, voorts
545)
paleizen met terrassen (Ermitage), Italiaansche havens met kolonnaden en trappen
546)
en zelfs zeestukjes en winterlandschappen .
In het Museum Boymans kan men, dank zij gelukkige aankoopen door den
tegenwoordigen Directeur, de veelzijdigheid van De Witte goeddeels leeren kennen,
alsook diens ontwikkeling. Men vindt er o.m. een vroeg kerkinterieur van 1656, dat
nog de nawerking van Houckgeest's invloed ver-

W. Martin, De Hollandsche schilderkunst in de zeventiende eeuw: Rembrandt en zijn tijd

411

AFB. 216. EMANUEL DE WITTE. VISCHMARKT. - MUSEUM BOYMANS.

raadt, al vertoont het reeds het bijzondere grijs tegen bruin, een kleurverhouding
die men bij Houckgeest niet vindt. Men ziet in het Museum Boymans ook een prachtig
stuk uit De Witte's allerbesten tijd (Dl. I, afb. 32).
's Meesters ontwikkeling is, gelijk gezegd, allereerst belangrijk wegens de
perspectivische opvatting die zich bij hem vertoont. Van nature wiskunstig onderlegd
(gelijk wij van Houbraken weten), was De Witte echter met het theoretisch perspectief
niet tevreden. Hij maakte de berekening ondergeschikt aan hetgeen zijn oogen
waarnamen en wist bovendien, door het doen medewerken van licht- en
schaduwspel, in het wijken en schuiven der plans de dieptewerking ook atmosferisch
te suggereeren. Het lineaire is in zijn beste werk vaak dusdanig ondergeschikt aan
licht en toon, dat wij er eerst in de laatste plaats de werking van ondergaan. Na te
zijn begonnen met overhoeksche composities op de Delftsche manier, koos De
Witte later her-

W. Martin, De Hollandsche schilderkunst in de zeventiende eeuw: Rembrandt en zijn tijd

412
haaldelijk diepte-suggesties, die evenwijdig aan den schilderijrand verloopen, hetzij
met verre ruimten er achter, hetzij door een wand afgesloten. Ook het zeer nabije,
het ‘interieur-uitknipsel’, had zijn bijzondere liefde in dezelfde dagen waarin zijn
vroegere stadgenoot Vermeer, zij het op andere wijze, zich in dit probleem verdiepte.
Behalve De Witte's perspectief, licht en toon verraadt ook zijn koloriet den zeer
bijzonderen en persoonlijken kunstenaar. Het is ongemeen edel en even
indrukwekkend als fraai en verfijnd. In hoofdzaak gaat het van wit over witgeel naar
grijs en diepzwart, met bruinen als ondersteuning en in de gestalten licht grijsblauw,
een weinig rood en soms zacht groen. In De Witte's kerkinterieurs dient veelal de
rugfiguur van een in lichtblauw of rood gekleeden cavalier met breedgeranden hoed
als coloristisch repoussoir en als introductie tot het kleurengamma zoowel als tot
de religieuze stemming der schilderij. Ook in dit laatste opzicht is De Witte zijn
makkers de baas; hij weet, meer en vaker dan zij, wijding te geven en aldus zijn
kerkruimten ook naar den geest als tempels voor ons te doen leven. Zoo was hij
niet alleen een schilder van kerken, ‘waarin niemant hem gelijk was, zoo ten opzichte
van de geregelde boukonst, geestige verkiezinge van lighten, als welgemaakte
Beeltjes’ (Houbraken), maar tevens een schepper van zeer bijzondere stemmingen.
De ruimte-suggestie, die Veronese had verkregen in het decoratief monumentale,
wist De Witte binnen het kader van het schilderachtig kabinetstuk te bereiken met
niet minder weidsch effect.
Men kan hier te lande, behalve in Rotterdam, De Witte's wondere kunst ook in
het Rijksmuseum en het Mauritshuis goed leeren kennen.
De Witte had een talentvollen leerling, H e n d r i c k v a n S t r e e c k (Amsterdam
1659-1713), van wiens hand o.a. het Bredius-Museum een kerkinterieur bezit.
Behalve de genoemde drie kerkeschilders en hun navolgers waren er hier en daar
kunstenaars, die de hoofdkerk van hun woonplaats afbeeldden, zooals te Rotterdam
A n t h o n i e d e L o r m e (Doornik ± 1610 (?)-Rotterdam 1673), van wien men een
gezicht in de St. Laurenskerk uit 1655 vindt in het Museum Boymans. Op naam van
547)
A e l b e r t C u y p staan enkele Dordtsche kerkinterieurs . Ook van den schilder
548)
V r e l l is een kerkinterieur bekend , terwijl men hier en daar in onze musea werken
ontmoet van onbekende schilders, die de ‘groote’ kerk van hun stad in beeld
brachten.
Deze tak van kunst geraakte zeer spoedig in verval. Eerst de negentiende eeuw
bracht met Bosboom een herleving.

Eindnoten:
513) Zie Rolf Fritz, Das Stadt- und Strassenbild in der holländischen Malerei des 17. Jahrhunderts.
Berlijnsch proefschrift 1932. Bespreking daarvan door Dr. R. Juynboll in Oudheidkundig Jaarboek
Dec. 1934.
514) B.v. de Stadsgezichten op De Werken van Barmhartigheid, door den Meester van Alkmaar, in
het Rijksmuseum en de afbeelding van den Sint Bavo te Haarlem door Geertgen van St. Jans,
nog heden in die kerk bewaard.
515) Vgl. ook het gezicht op het Rondeel te Amsterdam door Vroom, in het Rijksmuseum.
516) Het schilderij van Van Bassen met de Haagsche Nieuwe Kerk, gedateerd 1650 (Haagsch
Gemeentemuseum) is een pseudostadsgezicht, want het geeft de kerk zooals men toen dacht
dat ze worden zou, in een gefantazeerde omgeving (zie cat. Gemeentemuseum 1935 blz. 13).
Vgl. Dl. I, blz. 275. Er bestaan meer dergelijke stadsgezichten, meestal in verband met
bouwplannen. Men denke aan Suzanna van Steenwyck's Lakenhal (Leiden, Sted. Museum) en
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aan het doek in het Rijksmuseum (cat. 660a, H.v.d. Burgh?) met den Dam en den nooit
uitgevoerden toren der Nieuwe Kerk.
Het werk van Daniel Vosmaer (zie blz. 208), een navolging van dat van Fabritius en Vermeer,
is van te weinig beteekenis dan dat men van een voortzetting kan spreken.
Vgl. Dl. I, aant. 462 en den catalogus van het Frans Hals Museum sub Michiel Sweerts.
Dl. I, blz. 383.
Ook Pieter Wouwermans heeft stadsgezichten gemaakt, o.a. Het Louvre te Parijs. Misschien
echter zijn ze naar prenten geschilderd. Vgl. Fritz blz. 69.
Zie over de gebrs. Berckheyde de literatuur, vermeld in aant. 513. Voorts Wurzbach en Thieme
Becker, alsmede E.W. Moes in Jaarboek van Amstelodanum 1903 blz. 139.
Er zijn vier schilders Beerstraten. Zie Wurzbach, Thieme Becker en Fritz S. 80, Hofstede de
Groot, Beschr. u. Krit. Verzeichnis VII 521-22 en Willis in Monatshefte f. Künstw. 1913, 160. De
inventaris van Jan Beerstraten is afgedrukt bij Bredius, Künstler-Inventare III 814. Vgl. ook Dl.
I van ons boek, aant. 125. Over Johan Abrahamsz. Beerstraten zie Oldewelt in Amstelodamum
1938. Zie ook Mej. M.J. Blok in Nieuw Ned. Biogr. Woordenboek VII (1927) 91-92.
Vgl. Hofstede de Groot, Beschr. u. Krit. Verzeichnis IV Nos. 8-20.
Zie Houbraken III, 80; Wurzbach, Thieme Becker; Hofstede de Groot, Besch. u. Krit. Verzeichnis
VIII, C.G. 't Hooft, Amsterdamsche Stadsgezichten van Jan van der Heyden. Amsterdam 1912.
Voorts Bode in Zeitschrift 1915 blz. 181 en (gelijkluidend) Holl. u. Vläm. Malerschulen. Zie ook
O.H. 1933, Jhr. v. Ryckevorssel, v.d. Heyden in Nijmegen, als ook O.H. 1934, 107, en O.H.
1937, 85.
Hierop heeft Dr. R. Juynboll in Oudheidk. Jaarb. Dec. 1934 blz. 120 zeer terecht gewezen,
evenals Hofstede de Groot in zijn Beschr. u. Krit. Verzeichnis en bij Thieme Becker.
Bode t.a.p. blz. 276.
Bredius in O.H. XXX 1912, 137.
Zie de navolgers bij Thieme Becker XVII 23.
Zie Hans Jantzen, Das Niederländische Architekturbild, Leipzig 1910.
Zie Dl. I blz. 278 en vooral P.T.A. Swillens, Pieter Janszoon Saenredam, Amsterdam 1935.
Vgl. Dl. I 272-274.
Een kerkdienst bij avond door Vrell vindt men afgebeeld bij het opstel van Mme Brière, Revue
de l'Art, Novembre 1935.
St. Bavo te Haarlem, verzameling Johnson, Philadelphia, Swillens afb. 61.
Wurzbach, Thieme Becker, Jantzen t.a.p.
Dl. I blz. 275.
Jantzen blz. 95.
Zie Ter Kuile in Taxandria 1937, 104.
Wurzbach; Jantzen t.a.p. Een schetsboek met portretten en kerkinterieurs bezit het Museum
Boymans (Mededeeling van Dr. J.G. van Gelder).
Jantzen afb. 48, abusievelijk als Delftsche kerk.
Jantzen blz. 106 en 164. Zie voorts O.H. 1935, 1 vlgg.
Jantzen t.a.p., Wurzbach, Thieme Becker. Een schetsboek van De Blieck bezit het Rijksbureau
voor de Monumentenzorg.
Houbraken I 282. Wurzbach; Jantzen; Bode, Meister der Holl. u. Vläm. Malerschulen; Bredius,
Künstler-Inventare V 1829 en VII 294. C. Misme in Gazette des Beaux Arts 1923 blz. 137; D.
Hannema in Oudheidk. Jaarb. 1932, blz. 44 vlgg.; Cat. Vermeer-tent. 1935; J.Q. van Regteren
Altena in Jaarverslag van het Kon. Oudheidk. Genootschap 1934-35 en 1938-39. Dr. A. Noach,
De Oude Kerk te Amsterdam, Nrd. Holl. Uitg. Mij. 1939. Van Ryckevorssel in Historia 1938.
Swillens cat. 78 en afb. 31.
Künstler-Inventare V blz. 1832.
Künstler-Inventare V 1843.
Vermeer-tentoonstelling Rotterdam 1935 No. 118.
Künstler-Inventare V 1841.
Hofstede de Groot, II, Nos. 744, 745, 751.
Afgebeeld door Mme Brière in Revue de l'Art Nov. 1935.
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*

Tiende hoofdstuk (XIX). - Schilders van stillevens, bloemen,
vruchten, insecten, dood en levend pluimvee en diergaarden.

AFB. 217. JAN DAVIDSZOON DE HEEM. SPIJS EN DRANK. - MUSEUM BOYMANS.
549)

In het eerste deel van dit bock werden reeds ons stilleven en bloemstuk in het
algemeen behandeld: hun oorsprong en karakter, de functie die zij vervulden, de
soorten die wij onderscheiden en de ontwikkeling tot aan den bloeitijd alsmede in
den kring van Frans Hals. De volgende bladzijden vragen de aandacht voor den
tijd, waarin deze tak van kunst het toppunt bereikte. Zij willen slechts beschouwd
zijn als een poging om te geraken tot een groepeering en ontwikkelingsschets, want
het onderwerp is nog van te weinig kanten bekeken om rijp te zijn voor een definitief
550)
overzicht .
Ter eerste oriëntatie beginnen wij met het opsommen van de namen onzer meest
bekende stillevenschilders. Deze zijn, naar tijdsorde gerangschikt: Jan Davidsz. de
Heem (1606-1683 of '84), Willem Kalf (1619-1693), Abraham van Beyeren
(1620-1690), Willem van Aelst (1627-na 1683), Abraham

*

Hoofdstuk XIX van het complete werk ‘De Hollandsche Schilderkunst in de 17e Eeuw’.
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Mignon (1640-1679), Jan Weenix (1640-1719) en Rachel Ruysch (1664-1750).
Laatstgenoemde behoort reeds niet meer tot den bloeitijd. Er waren hier eenige
honderden meesters, die zich uitsluitend met stillevenschilderen bezighielden. De
meesten hunner woonden in Amsterdam, Haarlem, Leiden en Den Haag, maar er
waren er ook in Utrecht, Dordrecht, Delft, alsmede in Rotterdam, in enkele
West-Friesche en Zeeuwsche steden en in Leeuwarden, Groningen en Zwolle. Dit
heeft Vorenkamp in zijn door ons aangehaald boek in een zeer overzichtelijke tabel
uiteengezet. Sommige meesters waren portret- en stillevenschilders tegelijk (b.v.
Is. Luttichuys) of maakten landschap en stilleven (Sal. Ruysdael) of genre en stilleven
(G. Metsu, Brekelenkam, Judith Leyster, Egb. v.d. Poel, P. Janssens Elinga). Van
den stadsgezichtenschilder Jan van der Heyden zijn evenzeer stillevens bekend
als van den portret- en landschapschilder J. van Haensbergen.
Aangezien het stillevenschilderen deel uitmaakte van de opleiding der kunstenaars,
hebben talloozen er een stuk of wat gemaakt in hun jonge jaren. Sommigen, b.v.
Rembrandt (afb. 40), Adriaen van Ostade en Nicolaes Maes, hebben ook later ‘voor
een lust’ zoo nu en dan voorwerpen naar de natuur geschilderd buiten hun
dagelijksch werk om, dat op een geheel ander gebied lag. Tal van genreschilders
konden het niet nalaten, in hun composities telkens weer te doen blijken van hun
liefde voor de voorwerpen uit hun omgeving en verscheidenen hunner wisten die
op voortreffelijke wijze uit te beelden. Onder dezen spannen Jan Steen, Gabriël
551)
Metsu en Nicolaes Maes de kroon .
552)
Het woord ‘stilleven’ is - Vorenkamp merkt het terecht op - eerst laat ontstaan.
De varianten ‘stilstaand leven’ en ‘stilleggent leven’ geven een afdoende verklaring
van het woord, dat niet veel anders beteekent dan het Fransche ‘nature morte’,
d.w.z. niet bewegende natuur. Men zei, evenals nog heden, dat iets naar het leven,
d.w.z. naar de natuur, gedaan was. Kon dat ‘leven’ zich niet bewegen, dan sprak
men van een stil staand, stil leggent of stil leven. Het woord ‘leven’ zonder meer
beteekende in de schilderstaal levend model. Meer dan eens komt de verbinding
553)
‘vrouwenleven’ voor, d.w.z. vrouwelijk model .
In den bloeitijd onderscheiden wij, evenals in den tijd van opkomst, het s t i l l e v e n
en het b l o e m - e n v r u c h t e n s t u k . De grenzen tusschen deze soorten vallen
echter allengs steeds moeilijker te trekken en vervagen meer en meer. Bij Van
Beyeren en De Heem b.v. ziet men vaak in hetzelfde schilderij de elementen van
ontbijtje, bloemstuk en vruchtenstuk bijeen en een latere periode (Mignon) vereenigt
zelfs vogels, visch, bloemen en vruchten op één doek. Het eenvoudige ontbijtje of
bancketje uit de beginperiode dijt
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in den bloeitijd uit tot een pompeus opbouwsel van spijzen, dranken, vaatwerk en
eetgerei, meer dan eens met bloemen verfraaid, terwijl het naïeve ‘blompotje’ uit
den eersten tijd verandert in een weelderige compositie van bloemen en vruchten,
niet zelden met kostelijke eetwaren verrijkt.
Weliswaar blijft het eenvoudig s t i l l e v e n m e t o n t b i j t o f r o o k g e r e i
bestaan. Want Pieter Claesz. sterft eerst in 1661 en Heda overleeft De Heem (†
1683) nog één of twee jaren. Ook de V a n i t a s wordt vooreerst nog geschilderd
en verliest eerst tegen 1660 haar beteekenis voor de samenleving. Daarnaast
evenwel groeit uit de aanvankelijk sobere compositie van het ontbijtgen een steeds
rijker en kleuriger wordend maaltijd-stilleven, dat ten slotte zóó sterk van het oude
verschilt, dat men b.v. in het werk van Jan Davidsz. de Heem (afb. 217) of in dat
van Willem Kalf (afb. 221) den oorsprong nauwelijks meer herkent.
Naast ontbijtje, bancketje en het steeds minder gewild rookers-stilleven (afb. 218)
handhaaft zich tevens het v i s c h s t u k . Ook dit was aanvankelijk eenvoudig van
bouw. In den bloeitijd wordt het tot een rijke compositie, overvloedig en gevarieerd
van inhoud (afb. 223). Hetzelfde geschiedt met den geschilderden j a c h t b u i t , die
niet meer gelijk in den beginne het afbeeldsel geeft van een of twee doode patrijzen
of een enkelen haas, maar die bij voorkeur het geschotene (haas, ree, zwaan, reiger)
uitbeeldt, ingebed in een overvloed van bijwerk (geschoten patrijzen, in het net
gevangen vogels, jachtgerei, jachthond), waarbij een zwierig behandeld verschiet
niet mag ontbreken (afb. 233).
Het v r u c h t e n s t u k , in den beginne door Van der Ast en daarna door Jan van
de Velde op eenvoudige en gevoelige wijze tot schilderachtigheid opgevoerd, leeft
eveneens voort, doch geraakt gelijk het jacht-stilleven tot steeds grooter exuberantie
(afb. 225). Het vruchtenschilderen neemt in den bloeitijd sterk toe.
Het b l o e m s t u k eindelijk ondergaat dezelfde verrijking. Ook dit wordt ongemeen
weelderig en gevarieerd in bouw en inhoud.
Wat de v o o r w e r p e n betreft, kan in het algemeen gezegd worden dat het
stilleven, bloem- en vruchtenstuk met hun tijd meegaan. De afgebeelde dingen
worden kostbaarder en weerspiegelen den toenemenden rijkdom van ons volk.
Antieke stukken worden niet afgebeeld omdat men niet houdt van objecten uit
vroegere tijdperken onzer beschaving. Zelfs oude boeken, in De Heem's jonge jaren
een welkom gegeven voor den schilder (Dl. I, afb. 250), zijn niet meer in trek: Jan
van der Heyden pronkt in zijn stillevens liever met de nieuwste Amsterdamsche
folianten. Evenwel men blijft, gelijk weleer, houden van het curieuze en kostbare
voorzoover dit past bij de toenmalige stilleven-opvatting. Derhalve worden, gelijk
reeds door Van der Ast,
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ook in den bloeitijd zeldzame schelpen uitgebeeld en in een bloemstuk toch op z'n
minst eenige kostbare tulpen. En hoe duurder en rijker het vaatwerk, de schotels
en kannen, de messen, bekerschroeven en drinkhorens, met des te meer graagte
ziet men ze in schilderij naast zeldzaam Chineesch porselein, het meest broze
Venetiaansche glas en de moeilijkst te krijgen granaatappels, meloenen en
sinaasappelen. Een kostbaar fluweelen kleed met gulden franje of een zeldzaam
Oostersch tapijt vervangt het eenvoudig servet of kleed van weleer.
Nieuwe stilleven-soorten schept de bloeitijd nauwelijks. Terwijl de vanitas en het
bancquetje van toeback vrijwel uitsterven, is de eenige aanwinst het
i l l u s i o n i s t i s c h s t i l l e v e n van meesters gelijk Cornelis Brizee, A. en J.
Leemans en Samuel van Hoogstraten, welke soort niet tot eenige kunstuiting van
554)
belang heeft geleid . Daarentegen is de verrijking, die de behangselschildering
ondergaat door de m o n u m e n t a l e j a c h t - s t i l l e v e n s waarin vooral Jan
Weenix uitblonk, van groote beteekenis. Op dit soort van werk, waarvan de
ontwikkeling gelijken tred houdt met die der historische, allegorische en
mythologische wand- en plafond-schildering en met die van het landschap als
geschilderd behang, komen wij nog terug bij het bespreken van Jan Weenix.
In de a c h t e r g r o n d e n der stillevens en bloemstukken uit den bloeitijd heerschen
geen bepaalde beginselen meer, gelijk wij die in het begin bij verschillende groepen
opmerkten. De grijze van het Haarlemsch stilleven zoowel als de lichte of zeer
donkere van het bloemstuk uit den begintijd gaan voor alle soorten gelden, al naar
den smaak van den kunstenaar of de verlangens der mode.
De eisch van d u i d e l i j k h e i d der voorwerpen blijft bestaan, doch wordt allengs
door meer dan één schilder ten eenenmale achtergesteld bij dien der
schilderachtigheid van het geheel. Hetgeen vóór 1640 onmogelijk was: het plaatsen
van glaswerk tegen een bijkans zwarten achtergrond, wordt later een veel
voorkomend verschijnsel, met name bij Kalf en diens school. De weerkaatsingen
op zilveren schalen zijn dan vaak dusdanig overvloedig, dat deze nog slechts
daardoor, en nauwelijks meer door hun omtrek, hun aanwezigheid verraden.
Het breede, lage f o r m a a t der stillevens raakt meer en meer in onbruik. De
bloemfestoenen daargelaten, is het formaat van de meeste latere stillevens hooger
dan breed, soms bij het vierkante af.
De c o m p o s i t i e beheerscht vooral in de latere bloemstukken dermate het
geheel, dat men herhaaldelijk moet betwijfelen of het samenstellen van zulk
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arrangement in werkelijkheid mogelijk was. Zulke composities werden dan ook niet
steeds naar de natuur gemaakt, doch veelal samengesteld volgens afzonderlijke
natuurstudies naar diverse bloemen en vruchten. Verscheiden krijt- en
potlood-schetsen onzer bloem- en vruchtenschilders toonen aan, dat men begon
met een compositie-schets, door enkele groote lijnen beheerscht. Daaraan werd
het plaatsen der bloemen ondergeschikt gehouden. Deze kregen, hetzij coloristisch,
hetzij om hun zeldzaamheid, kostbaarheid (tulpen!) of symbolische beteekenis een
meer of minder prominente plaats. Meer dan eens keert dezelfde bloem, naar
dezelfde natuurstudie vervaardigd, in diverse doeken van denzelfden meester terug.
In het algemeen is het uiterlijk van het Hollandsch stilleven, bloem- en vruchtenstuk
uit den bloeitijd rijk, met een sterk uitgesproken plastisch streven, doorgaans
opgebouwd van voren naar achteren, met eenige bij uitstek door hun plastiek
sprekende voorgrond-details (schotel, messeheft, citroenschil, losse bloemtak of
dergelijke) en met een lineair verloop dat, al naar gelang de ontwikkeling verder
gaat, zwieriger en krullender wordt, terwijl de kleur allengs naar het bonte en lichte
gaat en de detailleering zoowel als de uitdrukking der materie ten slotte tot het
uiterste worden opgevoerd.
Het getuigt van den hoog ontwikkelden smaak onzer stillevenschilders, dat zij bij
hun p l a s t i s c h e u i t b e e l d i n g zoowel als bij het w e e r g e v e n d e r m a t e r i e
de voorwerpen niet àl te zeer bij voorkeur afbeelden alsof men ze in de hand zou
kunnen nemen. De groep der consequente illusionisten, gelijk Leemans, is zeer
klein en deze schilders waren geen belangrijke kunstenaars. Weliswaar speelt bij
onze groote meesters de in alle tijden bewonderde ‘trompe l'oeuil’ hier en daar een
rol (dauwdruppels en insecten op bloemstukken), maar het karakter van het stilleven
is door die speelsche bijkomstigheden niet beïnvloed. Onze oude meesters
verstonden in hooge mate de kunst, niet àl te realistisch te worden. Een messeheft
ligt vaak als voor het grijpen, ook soms een appel of peer, een oester of partje
sinaasappel, maar een consequent doorvoeren van dit beginsel in een geheel
stilleven vindt men bijna nooit. Het rijke stilleven van De Heem, dat het Museum
Boymans bezit (afb. 217), vertoont o.m. een ham, waarvan de materie zóó precies
is weergegeven, dat men ziet dat het een koude gekookte ham is, die met een
scherp mes is aangesneden. Toch is dit onderdeel allesbehalve illusionistisch
behandeld, in tegenstelling tot de pruim geheel links.
De vrees om àl te realistisch te worden uit zich ook in de o m g e v i n g d e r
s t i l l e v e n s . Deze is in den regel abstract of fantastisch, zelden realistisch
(vischstillevens). Een plint, de hoek van een tafel, een nis, kolommen en
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drapeeringen en soms een doorkijkje vormen de entourage der meeste bloem- en
555)
vruchtenstukken en stillevens. Verder gaat men doorgaans niet , omdat men
gevoelt dat men anders op de grens komt van het genrestuk.
Dit gevaar ontweek de Hollandsche stillevenschilder meestal doordien hij niet,
gelijk meer dan eens de Vlamingen, Italianen en Spanjaarden, de omgeving nader
preciseerde, b.v. door het bij de tafel plaatsen van een stoel met een weggeworpen
servet, of door een aangrenzend vertrek uit te beelden (herinnering aan het
556)
keukenstuk) en dergelijke meer . Met andere woorden: men krijgt bij een Hollandsch
stilleven zelden het gevoel dat de huisvrouw of de gasten zooeven het vertrek
hebben verlaten en er aanstonds terug kunnen keeren.
Het is leerrijk, bij een onderwerp als Het Varken aan de Leer of De Geslachte Os
na te gaan, hoe Rembrandt zulk gegeven als stilleven behandelt (afb. 40), terwijl
Barent Fabritius er een genrestuk van maakt. Maes' motief der bij het vaat wasschen
ingeslapen dienstmaagd is een der gevallen waarin het genrestuk het terrein van
het stilleven dreigt te betreden, terwijl Van Beyeren soms de toonbank in een
vischwinkel dusdanig accentueert of een hoop visch op het strand door een verschiet
dermate localiseert, dat ook hij soms tot de grenzen van het genre nadert.
Na deze algemeene opmerkingen moge een kort overzicht volgen van de meesters
uit den bloeitijd, die het meest in het oog vallen op de verschillende reeds geschetste
terreinen van het stilleven. Allereerst zij dan onze aandacht gewijd aan het stilleven
met s p i j s , d r a n k o f r o o k g e r e i . De oude school wordt, gelijk gezegd,
voortgezet en vertoont allengs eenige meerdere variatie ten opzichte van de kleur
557)
en van den achtergrond . Bovendien ziet men bij sommigen een sterke detailleering,
bij anderen een uitgesproken streven naar stofuitdrukking. Al deze verschijnselen
tezamen zijn echter varianten binnen eenzelfde soort, die in het algemeen van
eenvoud houdt en conservatief is, terwijl zij meer streeft naar toon en licht dan naar
kleur. Als type van een meester, die een groote plaats geeft aan kleur en detail
naast toon en atmosfeer, noemen wij H u b e r t v a n R a v e s t e y n (Dordrecht
1638-1691 aldaar), van wiens zeldzame pittige stillevens dat uit het Rijksmuseum
558)
(afb. 218) het meest bekende is . In dit verband moge tevens aan de stillevens
van de reeds besproken genreschilders Pieter Janssens Elinga en Pieter van den
Bos worden herinnerd.
Wij willen hier tevens wijzen op de kunst van F r a n ç o i s R y c k h a l s , die te
Middelburg werd geboren in de eerste jaren der 17e eeuw en aldaar in 1647
559)
overleed . Zij lijkt ons een variant der oude richting met een Vlaam-

W. Martin, De Hollandsche schilderkunst in de zeventiende eeuw: Rembrandt en zijn tijd

419
schen inslag. Ryckhals

AFB. 218. HUBERT VAN RAVESTEYN.
BIER EN ROOKGEREI. - RIJKSMUSEUM.
560)

begon zeer eenvoudig, op een manier die aan de Steenwyks herinnert . Daarna
werd zijn werk steeds zwieriger en maakte hij zeer fraaie, los geschilderde weelderige
stillevens met kostbare gouden en zilveren bokalen en schalen, waarvan dat te
Boedapest (afb. 219) het meest bekende is. Bredius komt de eer toe, dezen meester,
wiens werk men vroeger hield voor dat van Frans Hals den Jonge, te hebben
geidentificeerd. Hij acht het terecht onmogelijk, Ryckhals een plaats te geven in
onze kunsthistorie. Ons schijnt hij van Vlaamschen bloede, maar desniettemin
vermelden wij hem terloops.
Met den veelzijdigen stillevenschilder A b r a h a m v a n B e y e r e n (Den Haag
561)
1620 of '21-1690 Overschie , den zwager van den vischschilder Pieter de Putter,
komen wij op zuiver Hollandsch terrein. Deze geniale kunstenaar, die een ongestadig
562)
leven leidde en, nu eens arm, dan weer in goeden doen, van plaats tot plaats trok
en ten slotte in armoede is gestorven, vormt met Willem Kalf en Jan Davidsz. de
Heem de onovertroffen trits onzer grootste stillevenschilders uit den bloeitijd. Blijkens
den eenvoudigen bouw en toon van een reeks zijner keukenstukken en
visch-stillevens wortelen zijn composities in de Heda-Pieter Claesz.-groep. Eerst
later is hij, zeer bewust, van koers veranderd. Zijn werk verraadt een onstuimigen,
hartstochtelijken geest. Hij zoekt een tonige doch frissche kleur en is aanvankelijk
forsch en impressionistisch in zijn techniek. Hierin week hij aanstonds van zijn
kornuiten af. Duidelijkheid was voor hem niet zoozeer het hoofddoel als wel
schilderachtigheid. Zoowel in dit opzicht als in zijn techniek valt hij met
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AFB. 219. F. RYCKHALS.
STILLEVEN MET KOSTBAAR GEREI. - BOEDAPEST.

zijn vriend Van Goyen te vergelijken, met wiens werk zijn zeestukken verwantschap
563)
vertoonen . Prachtig zijn de stillevens, bloemstukken (afb. 224), keuken- en
vischstillevens, door hem op deze wijze geschilderd. Men kan ze hier te lande vooral
564)
in het Mauritshuis en het Rijksmuseum goed leeren kennen . Zij zijn los gebouwd,
vlug en luchtig geschilderd in soms sterke kleur tegen bruinen toon en maken in
hun sappige verven, o.a. een verrukkelijk rood, den indruk als waren ze gisteren
ontstaan.
Op den duur is Van Beyeren niet aan den invloed van De Heem ontkomen en
heeft ook hij rijke, zwierig opgestapelde stillevens geschilderd, waarin hij o.m. uitmunt
in het uitbeelden van ham, kreeft, kostelijk zilver en vruchten (afb. 220). In de beste
daarvan behield hij veel van het losse van vroeger, zoodat hij er meer dan eens
den preciezen De Heem overtreft. Hetgeen het Van Beyeren bovendien menigmaal
van De Heem doet winnen, is dat zijn werk nooit bont is maar steeds gebonden
door een beschaafden toon en een zacht licht dat soms bijkans teer is. Doordien
hij steeds een schilder van valeurs is gebleven, zijn zelfs zijn rijkste stillevens nooit
pronkerig geworden, in tegenstelling tot die van De Heem. Ook is hij in dit opzicht
soms eenvoudiger dan Kalf, die zich zoo van harte kon verheugen in de
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AFB. 220. ABRAHAM VAN BEYEREN.
STILLEVEN MET MAALTIJD. - PARTICULIER BEZIT.

van hetgeen hij afbeeldde, terwijl Van Beyeren steeds het schilderachtige van zijn
565)
gegeven koesterde .
Hoewel lang niet zoo veelzijdig als Van Beyeren, is W i l l e m K a l f (Rotterdam
566)
1619-1693 Amsterdam zonder twijfel diens meerdere door de bezonkenheid, den
adeldom en de zonnigheid, die zijn werk kenmerken. Kalf, die wegens zijn fijne
beschaving en uitgebreide kunstkennis zeer gezien was, was vermoedelijk een
leerling van Hendrick Pot en Corn. Saftleven. Hij is de eenige stillevenschilder uit
den bloeitijd, die het oude eenvoudige stilleven rechtstreeks omzet in een rijker,
waarin de voorwerpen (o.a. zeldzaam Ming-porselein, gelijk Dr. H.E. van Gelder
aantoonde) getuigen van de toegenomen weelde der Amsterdammers. In den bouw
zijner composities past Kalf de door de Amsterdammers uit den barok getrokken
conclusies toe, terwijl hij, blijkbaar onder den invloed van Rembrandt, het egale licht
vervangt door de briljante tegenstelling van zonlicht, halfschaduwen en schaduwen.
Den invloed van De Heem, waaraan nauwelijks iemand ontkwam, heeft hij niet
ondergaan. Kalf was een kunstenaar met grooten smaak, een hartstochtelijk
liefhebber der kostelijke objecten zijner keuze; tevens echter een man van rustig
overleg, die het niet op toevalligheden liet aankomen en die zich dientengevolge
een zeer degelijke techniek eigen maakte. In zijn besten tijd was hem een fluweelige,
delicate toets van schilderen gegeven, die op bijzonder gelukkige wijze zijn kleuren lichtharmonieën begeleidt. De groote evenwichtigheid, die Kalf's meesterwerken
vertoonen,
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is evenzeer een weldaad voor de oogen als hun zacht en weelderig spel van licht
en donker, die ons verplaatsen in een sfeer van behaaglijkheid (afb. 221).
Na te zijn begonnen met eenvoudige arrangementen tegen grijze en bruingrijze
achtergronden in den trant der Pieter Claesz.-school, bouwde Kalf allengs meer
samengestelde stillevens op tegen doorschijnende zwartbruine diepten, waaruit
roemers, fluiten en Venetiaansche glazen fonkelend opdoemen en waarvóór vaak
in sterk zonlicht een kostelijke witte porseleinen kom of een Chineesche schotel of
pot zijn geplaatst en dikwijls een zilveren schotel, waarbij granaatappels, citroenen,
een schijf meloen, een messeheft, kostbaar uurwerk of lichtroode roos. Meer dan
eens heeft Kalf meesterstukken onzer toenmalige zilversmidskunst afgebeeld. Een
warm doorschilderd Oostersch kleed of fluweelen tafelkleed met gouden franje
verhoogt nog den indruk van feestelijken rijkdom van het doorgaans op een
marmeren plint geëtaleerd geheel. In deze soort van kunstwerken, die Kalf tot onzen
grootsten stillevenschilder uit den bloeitijd stempelen, is de meester verre van
veelzijdig. Desniettemin wordt men nooit moede, ervan te genieten.
Geheel afwijkend zijn de keuken- of schuur-interieurs met kalebassen, groenten,
potten en pannen, die Kalf in klein formaat heeft geschilderd en waarvan het
Bredius-Museum er een bezit (afb. 222). De interieurs zoowel als de voorwerpen
en vruchten zijn niet Hollandsch. Vermoedelijk zijn ze in Parijs ontstaan, waar Kalf,
566a)
naar men aanneemt tusschen 1640 en 1645, heeft vertoefd . De meeste daarvan
zijn, in afwijking van het Hollandsch gebruik, op ander dan eikenhout geschilderd.
Deze paneeltjes treffen door hun sappig, sterk koloriet en rijpen toon. Zij zijn forsch
en frisch van schildering en vlotter dan zijn bezonken Hollandsch werk. Ook na zijn
terugkeer in Holland maakte hij er nog wel.
In den trant van Kalf schilderden o.a. J u r i a e n v a n S t r e e c k (Amsterdam
567)
1631 of '32-1687 P i e t e r G a l l i s (geb. 1632, werkzaam te Enkhuizen, overl.
568)
569)
1697 te Hoorn en F. S a n t -A c k e r (levensbijzonderheden onbekend .
Een afzonderlijke tak van het stilleven met spijs en drank is het v i s c h s t i l l e v e n .
570)
De grootste meester op dit gebied is A b r a h a m v a n B e y e r e n . In
arrangement, materie-uitbeelding en lichtwerking overtreffen zijn vischstukken die
van alle andere Hollandsche meesters (afb. 223). Geen is er, die onze zeevisch,
vooral de schelvisch, met zulk meesterschap heeft weten weer te geven en geen
tweede is er ooit geweest, die een dusdanig behagen schepte in het schilderen van
versch gesneden mooten zalm, van groote krabben en dergelijke meer. Tallooze
malen heeft Van Beyeren zootjes visch afgebeeld, hetzij op de bank, hetzij aan het
strand met een kijkje op
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AFB. 221. WILLEM KALF 1658.
ZONNIG STILLEVEN MET KOSTBARE VOORWERPEN. - PARTICULIER BEZIT.
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AFB. 222. WILLEM KALF.
STILLEVEN IN SCHUUR. - BREDIUS-MUSEUM.

de zee en schuiten in het verschiet. Daarbij zoekt hij slechts het nabijkomen der
werkelijkheid, door arrangement en lichtwerking verfraaid. In tegenstelling tot de
Vlamingen, die veelal van het decoratief-theatrale houden (boos kijkende en
griezelige visschen, geweldig kronkelende palingen, visch stelende katten in de
uitstalling) is Van Beyeren, gelijk trouwens al onze vischschilders, rustig en daarbij
technisch uitermate zorgvuldig. Een welkome gelegenheid om zich als
schepenschilder en vischschilder tegelijk te uiten, vond Van Beyeren in 1649 in het
beschilderen van het nog heden in de Ned. Herv. Kerk te Maassluis bewaarde zeven
571)
meter hooge gildebord der haringvisschers .
Naast Van Beyeren noemen wij zijn. Haagschen navolger I s a a c v a n D u y n e n
(geb. te Dordrecht(?), in 1665 in het Haagsche gild, overl. te 's-Gravenhage tusschen
572)
1677 en '81 , J a n F a b r i t i u s (Beemster 1636, overl. te Hoorn na 1693, broer
573)
van Carel en Barent Fabritius , den om zijn zilverig glanzende visschen bekenden
Utrechter J a c o b G i l l i g (Utrecht ± 1636-1701 aldaar) en diens stadgenoot
W i l l e m O r m e a (vermeld 1611 tot 1665), alsmede den Alkmaarder P i e t e r
574)
v a n S c h a e y e n b o r c h (in 1635 in het Alkmaarsch gild .
Dat het vischstilleven in ons waterrijk land, waar vanouds veel zee- en riviervisch
gegeten werd, uitermate populair was, behoeft geen betoog. Den haring viel zelfs
de eer te beurt, door J o z e f d e B r a y († 1664 Haarlem)
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AFB. 223. ABRAHAM VAN BEYEREN.
VISCHSTILLEVEN. - MAURITSHUIS.

met een uitgebreid gedicht, De Lof van den Pekelharingh, van welke compositie
575)
een drietal exemplaren bekend zijn . Blijkens de inventarissen vond men
schilderijen met visch in schier elken boedel, meestal als versiering der keuken.
576)

Geschilderde bloemen en vruchten
komen na 1640 in onze kunst
in steeds grooter aantal voor. De oude school, die wij in ons eerste deel (blz. 273)
bespraken, werkte nog door (Van der Ast overleed eerstin 1656), maar de kracht
der nieuwe opvattingen is reeds tegen 1650 merkbaar. De Hagenaar A b r a h a m
v a n B e y e r e n , dien wij reeds als stilleven- en vischschilder behandelden, mag
hier in de eerste plaats als een der vernieuwers worden genoemd.
Van Beyeren staat in zijn impressionistische, ietwat onstuimige opvatting vierkant
tegenover de rustig detailleerende en nauwkeurig groepeerende ouderen. Zijn aan
bruingoud gebonden koloriet, dat desniettemin ongemeen frisch is, getuigt van een
weldadigen ommekeer (afb. 224). Evenwel, Van Beyeren was niet in hoofdzaak
bloem- en vruchtenschilder en zijn invloed op de bloemschilderkunst was dan ook
niet bijzonder groot.
De groote stuwkracht ging veeleer uit van den weldra allerwegen bekenden J a n
577)
D a v i d s z o o n d e H e e m (Utrecht 1606-Antwerpen 1683 of '84 . Deze
ongewoon productieve meester, wiens eenvoudige, smaakvol gearrangeerde vroege
boekenstillevens wij in ons eerste deel (blz. 417) bespraken, vestigde zich in 1636
in Antwerpen. Daar maakten allereerst de bloemstukken van den hier te lande o.a.
door Frederik Hendrik en Constantijn Huygens
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AFB. 224. ABRAHAM VAN BEYEREN.
VAAS MET BLOEMEN. - RIJKSMUSEUM.

hoog vereerden Pater Daniël Seghers een grooten indruk op hem. Daarnaast trok
de decoratieve compositiewijze van de breed opgezette Vlaamsche stillevens hem
aan (Snijders), alsook het even kleurige als blonde palet van Rubens' jubelende
doeken. Desondanks bleef De Heem Hollandsch in zijn wijze van kijken. Zijn groote
liefde voor de voorwerpen bleef heerschen boven die voor het decoratief effect; de
uitvoering bleef Hollandsch serieus en zelfs van barokken stijl bemerkt men, ondanks
's meesters zwierig arrangement, weinig, aangezien lijnen noch vormen barok zijn
geworden. Met dat al had De Heem's verblijf in Antwerpen tengevolge, dat de zoo
menigen H o l l a n d s c h e n s t i l l e v e n s c h i l d e r eigen angstvalligheid plaats
maakte voor een zelfvertrouwen, dat tot breeder ontplooiing leidde. Toen week het
stille huiselijke voor het blijde, opene en feestelijke. Niet alleen was De Heem zeer
productief, maar ook durfde hij afwisseling brengen in zijn onderwerpen en
arrangementen. Voorts nam hij het blonde Antwerpsche koloriet over.
Deze Vlaamsche inslag in De Heem's werk beteekent den laatsten grooten invloed
der Antwerpsche kunst op de onze, een invloed die door de inwerking van De Heem's
kunst op onze bloem- en vruchtenschilders van vèrstrekkende beteekenis is geweest.
De koloristische invloed van De Heem is

W. Martin, De Hollandsche schilderkunst in de zeventiende eeuw: Rembrandt en zijn tijd

427

AFB. 225. JAN DAVIDSZ. DE HEEM. VRUCHTEN, VOGELS EN INSECTEN. - DRESDEN.
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AFB. 226. JAN DAVIDSZ. DE HEEM.
BLOEMSTUK. - DRESDEN.

niet van langen duur geweest: zeer donkere, zelfs zwarte achtergronden komen
telkens nog weer voor en de Hollandsche toonschildering verdringt nog meer dan
eens de lichte blijheid van de kleuren.
De Heem's beteekenis was voor Vlaanderen niet minder groot dan voor Holland.
Vooral in Antwerpen maakte hij school en had hij tal van bijzonder bekwame
578)
navolgers, die de Vlaamsche opvatting lieten varen ten gunste van de Hollandsche .
De Heem heeft tot tegen 1669 in Antwerpen gewoond, maar desniettemin werd
zijn werk reeds aanstonds ten onzent nagevolgd. Dit was, gelijk vanzelf spreekt,
nog sterker het geval na zijn terugkeer naar Utrecht in genoemd jaar. Hij zou daar
vermoedelijk gebleven zijn, als hij niet in 1672 bang was geworden voor de
Franschen. Hij keerde toen terug naar Antwerpen, waar hij zijn laatste levensjaren
sleet.
De Heem's bloem- en vruchtenstukken zijn bijzonder rijk en afwisselend van
inhoud (afbb. 217, 225, 226). Hij schilderde gecompliceerde composities van
vruchten, eetwaren en bloemen, guirlandes, ruikers, kostbaar glasen vaatwerk, met
muziekinstrumenten en zelfs vogels en insecten als bijwerk. De bouw is steeds
kunstig, de kleur frisch, de stofuitdrukking herhaaldelijk voortreffelijk, maar veelal
hindert ons de àl te overladen, vaak niet aanstonds ontwarbare opeenhooping die,
hoe luchtig ook van bouw, toch meer dan eens vermoeiend is. De egale belichting,
die J.D. de Heem toepast,

W. Martin, De Hollandsche schilderkunst in de zeventiende eeuw: Rembrandt en zijn tijd

429
leidt slechts tot kleur-effecten

AFB. 227. MARIA VAN OOSTERWYCK.
BLOEMEN. - MAURITSHUIS.

maar niet tot lichtcontrasten hetgeen naar onzen smaak zijn werk bij dat van Kalf
en zelfs meer dan eens bij dat van Van Beyeren doet achterstaan.
De Heem's optreden bracht aan het oudere bloem- en vruchtenstuk den
genadeslag toe. Zijn stijl maakte onmiddellijk school en is tot de komst van het
negentiend'eeuwsch impressionisme en de kennismaking met de Oostersche
schilderkunst het alom critiekloos bewonderde en nagevolgde voorbeeld gebleven,
ook buiten de Nederlanden. Zelfs buiten den kring onzer bloem- en vruchtenschilders
zien wij De Heem's invloed: Van Beyeren is er evenmin algeheel aan ontkomen als
Jan Weenix en Melchior d'Hondecoeter.
Het aantal leerlingen van De Heem (wiens werken men in tal van musea in binnenen buitenland aantreft) is bijzonder groot geweest. Wij noemen slechts zijn zoons
C o r n e l i s d e H e e m (Leiden 1631-Antwerpen 1695) en J a n J a n s z . d e
H e e m (Antwerpen 1650-1683 of '84 aldaar), voorts P i e t e r d e R i n g (Leiden
579)
± 1615-1660 aldaar), J a c o b M a r r e l (Frankenthal 1614-Frankfort a/M 1681 ,
M a r i a v a n O o s t e r w y c k e n A b r a h a m M i g n o n . De beide
laatstgenoemden zijn De Heem's meest bekende leerlingen:
De predikantsdochter M a r i a v a n O o s t e r w y c k (Nootdorp 1630-Uitdam
580)
1693 , die in Delft werkte en in Amsterdam, waar de bloemschilder
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581)

Willem van Aelst haar het hof maakte , munt in haar werk uit door warm koloriet
en door een elegante zwierigheid, die hare bloemstukken, al zijn ze wat harder dan
die van De Heem, desniettemin tot aangename wandversieringen maakt (afb. 227).
Zij werkte uitermate langzaam. Haar bloemen, vaak tegen een zeer donkeren
achtergrond geschilderd, werden alom bewonderd. Zij stond in de gunst bij
Stadhouder Willem III, Lodewijk XIV, Keizer Leopold van Oostenrijk en den Koning
van Polen. Fraaie exemplaren bezitten o.m. de musea te Weenen, Dresden,
Karlsruhe en Kopenhagen. Zij leidde haar dienstmaagd G e e r t j e P i e t e r s z . in
hetzelfde vak op. Mevrouw Bosboom-Toussaint heeft in 1862 een roman aan haar
gewijd.
582)
A b r a h a m M i g n o n (Frankfort 1640-1679 aldaar of in Wetzlar leerde eerst
bij Jacob Marrel te Frankfort en vervolgens bij De Heem te Utrecht, waar hij
verscheiden jaren woonde. Ook zijn werk is harder dan dat van De Heem, zoowel
in lijn als in kleur, terwijl zijn vaak donkere achtergronden weinig doorschijnend zijn
(afb. 228). Evenwel mogen zijn bloem- en vruchtenstukken wegens hun bijzonder
smaakvol arrangement en aantrekkelijke kleurverdeeling tot het beste gerekend
worden van hetgeen onder De Heem's invloed is ontstaan.
Onder De Heem's volgelingen trekken o.m. J o h a n n e s H a n n o t (werkzaam
te Leiden 1650, aldaar nog vermeld 1683), J a c o b R o o t i u s (Hoorn 1644-1681(?)
583)
aldaar en A d r i a e n v a n d e r S p e l t (Leiden 1630(?)-1673 aldaar(?),
werkzaam te Gouda) de aandacht.
Zelfs uit bovenstaande korte opsomming blijkt reeds, dat meer dan één
buitenlander bij De Heem in Utrecht kwam werken. Ook brachten Hollandsche
meesters zijn stijl naar het buitenland, b.v. Van der Spelt, die een tijdlang in Berlijn
werkte. Bovendien had De Heem tal van leerlingen en navolgers in Antwerpen en
werden ook weldra in Engeland bloem- en vruchtenstukken in zijn trant geschilderd.
Willen wij door een onderscheiding in groepen het den lezer gemakkelijker maken
den weg te vinden temidden van de tallooze bloemschilders, dan moeten wij de
584)
kunst van W i l l e m v a n A e l s t (Delft 1627-Amst. 1683 of later als uitgangspunt
nemen voor een bepaalde richting in die kunst, al zou men Van Aelst wegens den
invloed van De Heem, dien hij ondergaat, eer den leider eener aftakking moeten
noemen dan den vertegenwoordiger van een richting. Van Aelst onderscheidt zich
doordien hij, in tegenstelling tot De Heem, de techniek der fijnschilders huldigt en
doordien hij, eerst tegen grijze, later tegen donkere achtergronden schilderend,
lichtdonker-effecten zoekt die De Heem vreemd zijn. Formeel daarentegen heeft
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AFB. 228. A. MIGNON. HET BLOEMSTUK EN DE KAT. - AMSTERDAM.
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hij veel van De Heem

AFB. 229. WILLEM VAN AELST 1663.
BLOEMSTUK. - MAURITSHUIS.

afgekeken: hij is zwierig en kleurig vergeleken bij b.v. Kalf.
Van Aelst leerde eerst te Delft bij zijn oom Evert van Aelst en reisde in 1647 naar
Frankrijk en Italië, waar hij in Florence den insectenschilder Otto Marseus ontmoette,
met wien hij naar Amsterdam trok. Daar woonde hij sinds 1657 en hij is daar
vermoedelijk ook overleden. Hij schilderde jachtstillevens, veelal met patrijzen en
jachttuig op een marmeren plint, fraai in de kleur (b.v. groen tegen zilver, grijs en
een tikje rood), of bloemen (afb. 229), druiven, perziken, zilveren schalen en vazen.
Zijn werk is ongemeen delicaat en elegant, soms bij het email-achtige af (Doode
Haan, Rijksmuseum). Hij hield er van, te onderteekenen met ‘Guillmo van Aelst’.
Met zijn palet verwierf hij zich een aardig vermogen. Tot zijn leerlingen behoorde
de beroemde bloemschilderes Rachel Ruysch, die wij in ons laatste hoofdstuk zullen
behandelen. In zijn trant werkten o.m. I s a a c v a n K i p s h a v e n (geb. te
Amsterdam(?) 1634 of 1635), van wiens zeldzame schilderijen er een in het
Mauritshuis is, N i c o l a e s v a n G e l d e r (Leiden ± 1636(?), overl. tusschen 1675
en '77, een tijdlang in Zweden werkzaam), N i c o l a e s L a c h t r o p i u s (werkzaam
1656 in Amsterdam, 1687 en later in Alphen), de in Holland levende Schot W i l l i a m
G o w e F e r g u s o n en tal van anderen, o.m. J u s t u s v a n H u y s u m , van wien
in het laatste hoofdstuk sprake zal zijn.
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Geheel op zichzelf als vruchtenschilder staan A e l b e r t C u y p en diens navolger
586)
A b r a h a m C a l r a e t . Beiden hebben fraaie stillevens met perziken en druiven
geschilderd, die vroeger alle voor werk van Cuyp werden gehouden, maar
waaromtrent Bredius heeft aangetoond dat de iets gladder, dunner en rossiger
geschilderde van de hand van Calraet zijn. In dit verband moge er nog eens aan
herinnerd worden, dat de 17e eeuw van den inhoud van een stilleven, bloem- of
vruchtenstuk een bepaalde strekking eischte en dat ook de meeste stillevenschilders
het bijeengroepeeren van voorwerpen, uitsluitend om een schilderachtig geheel te
verkrijgen, niet tot hun taak rekenden. Maar er waren uitzonderingen en tot die
uitzonderingen behoorde Calraet, nog wel in een tijd van toenemend academisme.
Weshalve hij daarover door den in zijn tijd invloedrijken Samuel van Hoogstraten
587)
werd gekapitteld . ‘Zeker schilder,’ zegt Van Hoogstraten, op Calraet doelende,
‘had laetst zijn vlijt dapper betoont: want hij had een groote en wel opgehoopte
schootel met schoone Persikken uittermaeten sappich en net uitgeschildert, en zich
in stuk voor stuk dapper gequeeten. Ik verwonderde my, die ziende, over zyn vlyt
en gedult: maer ik kreeg een walging van d'onnoozele verkiezing, en den overvloet
van zoo veel eenderley kost; en achte, dat hy zyn tydt onnuttelyk besteet hadt: want
met dien zelven arbeyt had hy bynae alle soorten van vruchten in deeze schootel
kunnen opschaffen, en het oog met keur van lekkernyen verlustigen.’
Het schilderen van r e p t i e l e n , v l i n d e r s e n a n d e r e i n s e c t e n is een tak
van onze 17e-eeuwsche schilderkunst, waaraan de naam van O t t o M a r s e u s
588)
v a n S c h r i e c k (Nijmegen 1619 of '20-Amst. 1678 onafscheidelijk verbonden
is. Hij reisde in Engeland en schilderde te Florence voor den groothertog van
Toskane. In 1652 was hij te Rome, waar hij in onze schildersbent den naam
Snuffelaer kreeg. Met Willem van Aelst keerde hij in 1657 naar Holland terug, waar
hij zich in Amsterdam vestigde.
Terwijl Roelant Savery en andere ouderen terloops een slang, hagedis of vlinder
hadden afgebeeld als bijwerk bij hun bloemstukken - iets waarmee De Heem en
diens school waren voortgegaan - koos Marseus de gansche terrarium-bevolking,
voorzoover hij die onder zijn bereik kon krijgen, tot zijn terrein (afb. 230). Hij had die
dieren zooveel mogelijk levend in zijn tuin op Waterrijk bij Diemen en beeldde ze in
boschrijke omgeving af temidden van fraaie planten. Vooral in het schilderen van
distels en paddestoelen muntte hij uit. Hij verbeeldt de dieren hetzij rustig zittend of
kruipend en lustig fladderend, hetzij genre-achtig, b.v. een slang, die een ander dier
belaagt, of een gevecht tusschen twee reptielen. Het is knap werk, wat eentonig en
door de natuurhistorische bijbedoeling soms droog, maar toch komen meer dan
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AFB. 230. OTTO MARSEUS VAN SCHRIECK.
INSECTEN EN REPTIELEN.
RIJKSMUSEUM.

eens fraaie kleurcombinaties voor, vooral de tegenstelling van het violet van een
vlinder, het lichtgroen van een rups of van het blauwig groen van een hagedis tegen
het ivoorachtig wit, roze en blauw van steenen, paddestoelen of distels.
Ook vogels en kleine zoogdieren maakte hij, b.v. een goudvisch met een groote
pad, een bunzing en bloemen, een wezel, die op een vogeltje loert, en dergelijke.
Zijn werk was zeer gezocht. In zijn trant, maar niet zóó knap, werkten C h r i s t i a e n
S t r i e p (geb. Den Bosch 1634, † Amsterdam 1673), de portret-, landschap- en
stillevenschilder M a t t h i a s W i t h o o s (Amersfoort 1627(?)-Hoorn 1703), die
tezamen met Marseus naar Italië ging en van ± 1650-± 1672 te Amersfoort werkte,
K a r e l B o r c h a e r t V o e t (Zwolle 1670-1743) en A b r a h a m B e g e y n (Leiden
589)
1637 of '38-1697 Berlijn . Deze reisde o.a. in Italië (1659 en '60), werkte in Leiden,
Amsterdam en Den Haag en was sinds 1688 hofschilder van den keurvorst van
Brandenburg.
Begeyn, van wien o.a. het Stedelijk Museum te Leiden een Marseusachtig doek
bezit, is ten onzent vooral bekend door een zeer knap schilderij op geheel ander
terrein, n.l. de breed, krachtig en blond geschilderde Steengroeve van 1660, een
der door onze kunstenaars terecht meest bewonderde doeken van het Mauritshuis.
Als landschapschilder stond hij onder den invloed van Berchem en Asselyn. Gobelins,
naar zijn geteekende Duitsche stadsprofielen geweven, bevinden zich te Berlijn.
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AFB. 231. GIJSBERT D'HONDECOETER 1652.
WATERVOGELS. - RIJKSMUSEUM.

Wij willen in dit verband nog wijzen op de talrijke uiterst minutieuze en
natuurgetrouwe teekeningen en afbeeldingen in olieverf van allerhande insecten
van de hand van de in Friesland omstreeks 1650 werkzame M a r g a r e t h a d e
H e e r . Hun wetenschappelijk en curiositeits-gehalte wint het van hun artistieken
inhoud.
De manier van uitbeelden in schilderij van l e v e n d g e v o g e l t e e n v a n o p
d e j a c h t g e s c h o t e n d i e r e n was aanvankelijk ten onzent uitermate
eenvoudig. Iets wat ook maar in de verte den zwierigen, sappigen pronkstukken
van de Vlaamsche kunstenaars Fijt en Snijders nabij kwam, zocht men onder de
voortbrengselen onzer schilderkunst langen tijd tevergeefs. Eenvoudige paneeltjes
met op de vinkenbaan gevangen vogeltjes schilderde Elias Vonck (Dl. I, blz. 426)
nog tot 1652, en zijn zoon J a n V o n c k (Amsterdam ± 1630-± 1660 aldaar) zette
ditzelfde op vaders manier nog eenigen tijd voort. Pittig werk in dezen trant maakte
590)
slechts de landschapschilder Salomon Ruysdael . Ook de vogelstillevens van
C o r n e l i s v a n L e l i e n b e r g h (1646 in het Haagsche gild, tot 1666, daarna
ambtenaar in Zeeuwsch Vlaanderen; overl. na 1672) zijn, ofschoon vaak aantrekkelijk
door de tegenstelling van zacht rood tegen zilverwit en doorschijnend zwart, meestal
nog eenvoudig in bouw en uitbeelding, al probeert hij het later met meer
gecompliceerde composities zooals het donkere doek in het Rijksmuseum. Slechts
weinig gecompliceerder zijn de uitbeeldingen van hoenders op het
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nest en andere kleine gebeurtenissen uit het kippenhok of de eendenwereld, die
H a n s v a n C o n i n x l o o (Emden ± 1589, nog in 1645 werkzaam te Amsterdam),
G y s b e r t d ' H o n d e c o e t e r (Utrecht of Amsterdam 1604-Utrecht 1653; vgl. afb.
591)
592)
231), J a c o b G e r r i t s z . C u y p
en diens zoon A e l b e r t C u y p
ten beste
geven.
De groote ontwikkeling naar het veelzijdige en tevens naar het monumentaal
decoratieve zette eerst in toen er meesters kwamen, wier talent in staat was
kunstwerken te doen ontstaan uit de inspiratie, die de schoonheden der weelderige
vogelwereld en der jacht-tropeeën op de buitenplaatsen der rijke patriciërs hun
verschafte.
Deze meesters waren M e l c h i o r d ' H o n d e c o e t e r en J a n W e e n i x .
Eerstgenoemde verplaatst ons van den kippenhof en het eendenhok der boeren
naar den pauwenhof en den vogelvijver der schitterende lusthoven, waar naast
kostelijk inlandsch pluimvee en duiven ook pelikanen en andere exotische vogels
werden gehouden en waarbij zich apenhokken en zelfs menagerieën in het klein
voegden die, door dwergen (afb. 138) of negers verzorgd, tot de
bezienswaardigheden behoorden die eigenaar en personeel met trots den gasten
en bezoekers toonden.
Beide meesters schilderden de tuinbeelden en vazen, de lange lanen met het
landhuis of kasteel in het verschiet als achtergronden voor de tropeeën van de
jachten der landheeren, wier geschoten wild zij even voortreffelijk als zorgvuldig,
even zwierig als kleurig wisten uit te beelden. Hieraan danken wij tal van stillevens
met doode hazen, fazanten, patrijzen, reigers en zwanen, reeën en herten. Deze
werken dragen slechts bij uitzondering het karakter van kabinetstukken, zooals b.v.
blijkt uit vergelijking van doode patrijzen door Weenix met eenzelfde voorstelling
door Van Aelst.
Weenix en Hondecoeter streven van huis uit naar het monumentale en breede.
593)
In dit opzicht is hun kunst Utrechtsch . Beiden immers waren leerlingen van Jan
594)
Baptist Weenix (Amsterdam 1621-Utrecht 1660 . Al was deze niet in hoofdzaak
stillevenschilder, toch heeft hij hun op dit gebied zeer veel geleerd. Bovendien bracht
hij hun het juist begrip bij van de eischen van het decoratieve, die hij in Italië had
leeren kennen en naar Utrecht overbracht, waar reeds sinds eenigen tijd Jan Both
595)
het schilderen van decoratieve italianiseerende landschappen propageerde .
Hondecoeter en Jan Weenix plaatsen van meet af aan hun objecten in een
weidsche, luchtige omgeving en zijn terdege doorkneed in de kennis van het
perspectief. Zij wennen zich bovendien de techniek aan, die door Van der Helst na
1650 in Amsterdam was ingevoerd, de techniek die zorgvuldig en zakelijk voorbereidt,
alle toevalligheden vermijdt, dun en degelijk schildert volgens uitgewerkte studies
en die leerlingenhulp niet versmaadt bij onder-
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AFB. 232. MELCHIOR D'HONDECOETER 1671.
DE RAAF AANGEVALLEN, DIE ZICH MET PAUWEVEEREN TOOIDE. - MAURITSHUIS
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deelen die er minder op aankomen. Daarom deinsden zij ten slotte voor geen enkele
opdracht, hoe omvangrijk ook, terug, omdat zij er zich toe in staat wisten.
Aldus kon het afbeelden van levensgroot pluimvee uitgroeien tot het beschilderen
596)
van geheele kamers, waar men zich in een volière waant . Zoo werd zelfs ten
597)
slotte het jacht-stilleven tot kamerbeschildering . Deze beide soorten van
wandversiering, de eerste door Melchior d'Hondecoeter, de tweede door Jan Weenix
met groot succes beoefend, vormen met de italianiseerende landschappen en de
598)
figuurrijke tafreelen uit mythologie of herderroman het geschilderd vervolg op
hetgeen vorige geslachten bij voorkeur in geweven tapijten hadden uitgebeeld en
zijn de voorgangers van de met de hand gedrukte papieren behangseldecoraties
uit de achttiende en het begin der negentiende eeuw. Al mogen de hedendaagsche
opvattingen tegen dergelijke decoraties indruischen en al kan men in het algemeen
tegen deze soort kunst het bezwaar doen gelden dat zij van alle élan gespeend is,
omdat zij het impulsieve stelselmatig mijdt, toch mogen wij aan Hondecoeter en
Weenix onze groote bewondering niet onthouden.
599)
M e l c h i o r d ' H o n d e c o e t e r (Utrecht 1636-Amsterdam 1695 was een
kleinzoon van den landschapschilder Gillis (Dl. I, blz. 233) en de zoon van den
landschap- en vogelschilder Gysbert. Bij dezen was hij in de leer, maar bovenal
had naar het schijnt zijn oom Jan Baptist Weenix veel invloed op zijn ontwikkeling.
Na zijn leertijd woonde hij van 1659-'63 in Den Haag. In 1668 werd hij burger van
Amsterdam, waar hij tot zijn dood bleef wonen. Zijn voornaamste bezigheid was het
schilderen van pluimvee, waarin hij een onbeschrijfelijke vaardigheid bezat. Zijn
vroegst gedateerde hoenderhof is van 1668. In tegenstelling tot zijn voorgangers
bezat hij de gave, de bewegingen der vogels vast te leggen. Zoowel den gang als
de actie en de vlucht kende hij tot in de kleinste bijzonderheden.
Hondecoeter beschouwde de beesten met een met de dierfabelen
samenhangenden kijk, d.w.z. dat hij hen bepaalde karakters toedacht en hen op
menschelijke wijze liet reageeren. De fabel-tradities, waarin de pauw als trotsch, de
eend als dom, de kloek in de eerste plaats als moederlijk geldt, vermengde hij met
zijn natuur-observaties. Doorgaans beeldt hij ‘onderonsjes’ van het pluimvee af,
d.w.z. dat hij het niet schildert in contact met de menschen. Veelal gaat het er rustig
toe, gelijk op het prachtig gecomponeerde en rijk geschilderde doek dat als Het
Drijvende Veertje bekend staat (Dl. I, afb. 36). Aldus maakte hij menigen hoenderhof
met zeldzame, wel doorvoede exemplaren, waaronder vooral majestueuze, krachtige
hanen uitblinken. Gaarne ook geeft hij een kloek in de zon, die zich merkbaar
verheugt in het dribbelen en pikken van haar kuikens. Daarnaast en misschien zelfs
liever schildert
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AFB. 233. JAN WEENIX. DE DOODE ZWAAN. - MAURITSHUIS.
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Hondecoeter de beweeglijkheid, die ontstaat bij onderlinge rivaliteiten onder hoenders
of diverse pluimvee-soorten. In de Accademia te Venetië b.v. is een onvergetelijk
doek met een triomfeerend kraaienden haan, een schichtige kip en een
wegvluchtende duif. Een ander maal maakt een witte pauw ruim baan voor zich en
zijn staart, jaloersch bekeken door kippen, patrijzen en fazanten, terwijl een aap
hem ostentatief den rug toekeert. Dan weer twist een kip met een andere om de
wille van het voer harer kiekens. Ook gevechten komen voor: een woedende strijd
tusschen twee geweldige hanen, waarbij de veeren in het rond stuiven; een haan
die victorie kraait op het lijk van zijn vijand; wilde aanvallen der vogels op den raaf,
die zich met pauweveeren dorst te tooien (afb. 232) en dergelijke meer. Soms vlucht
de gansche vogelschaar voor een roofvogel, die de volière is binnengedrongen of
voor een hond, die aan den vijver wild staat te blaffen.
De bewegingen weet Hondecoeter uitermate goed weer te geven, ook het vliegen
en zweven. Geen verkorting is hem te moeilijk. Bovendien zijn de dieren dusdanig
natuurgetrouw geschilderd, dat een ornitholoog ze u stuk voor stuk determineert.
Een enkele maal kiest Hondecoeter het reeds door Jan Brueghel geschilderde
motief van het vogelconcert (Dresden), doch dit gelukt hem minder goed. Ook het
uitbeelden van andere dieren (apen en honden uitgezonderd) had voor Hondecoeter
groote bezwaren, getuige zijn Diergaarde van Stadhouder Willem III (Mauritshuis),
600)
dien Dr. H. Schneider terecht een geschilderden inventaris heeft genoemd . Het
is goed, in dit verband even aan Rembrandt's olifanten-, leeuwen- en
paradijsvogelstudies te denken, omdat men dan aanstonds den maatstaf aanlegt
waardoor Hondecoeter op het juiste plan komt te staan: bijzonder knap, een man
van smaak, een kenner en liefhebber van vogels, maar eenzijdig en nooit verbluffend.
Naast zijn pluimvee-doeken, die aan Hondecoeter den bijnaam van den Rafaël
onder de dierschilders hebben verschaft, heeft deze ongemeen productieve en
onvermoeide vogelschilder tal van stillevens met geschoten gevogelte en wild
gepenseeld, meestal tezamen met schietgeweer, kruithoorn en dergelijke
gegroepeerd onder een bosschage of tegen een steenen tuinvaas of beeld,
waarachter een park of wijde dreven het verschiet vormen, dat soms een lustslot
te zien geeft. Het oudste bekende werk van deze soort is in 1663 ontstaan. Op dit
gebied, waar Hondecoeter wedijvert met zijn neef Jan Weenix, heeft hij vermoedelijk
veel te danken aan Willem van Aelst.
601)
J a n W e e n i x (Amsterdam 1640-1719 aldaar , de zoon van Jan Baptist, was
bij dezen in de leer en vermoedelijk ook bij Hondecoeter. Hij werkte na den dood
van zijn vader eenige jaren (omstr. 1664-'68) te Utrecht. Daarna vestigde hij zich te
Amsterdam. Het verblijf aldaar werd evenwel in 1702
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onderbroken door een

AFB. 234. JAN WEENIX.
DOODE HAAS. - WEENEN.

werkzaamheid van 12 jaren, gedurende welke Jan Weenix in het kasteel Bensberg
nabij Dusseldorp voor den keurvorst van de Palts een reeks van zalen met grootsche
597)
wandschilderingen versierde . Zijn laatste levensjaren sleet hij wederom in
Amsterdam.
Weenix was, gelijk zijn vader, veelzijdig. Hij maakte portretten, grootfiguur,
landschap en kleinfiguur, maar zijn groote kracht lag in het stilleven, vooral in het
afbeelden van jachtbuit. Jan Weenix' doode hazen, met hun prachtig en minutieus
geschilderde vacht, zijn van meet af aan beroemd geweest (afb. 234). De Doode
Zwaan, in het Mauritshuis, die een onderdeel vormt van een Amsterdamsche
wandbeschildering, is een in zijn soort onovertroffen meesterstuk (afb. 233).
Hoeveel ook Weenix' jacht-stillevens gemeen mogen hebben met die van Melchior
d'Hondecoeter, desniettemin vertoonen zij groote verschillen in zooverre als Weenix
nooit sterk van kleur is, doch meer een lichtschilder die behagen schept in bruinen
en grijzen, hier en daar door rood of groen opgevroolijkt. Ook is hij, vooral in het
weergeven van veeren en vachten, meer bedacht op stofuitdrukking dan Melchior.
En, terwijl bij den laatstgenoemde de kleur soms ietwat rauw kan wezen en de
lichtcontrasten sterk, is bij Weenix' werk de totaal-indruk steeds die van een
getemperd koloriet en gelijkmatig licht. Hij bezat een zeer groot decoratief talent en
was, gelijk Hondecoeter, een evenwichtig kunstenaar.
Zoowel Hondecoeter als Weenix hadden vele navolgers. Den pluimvee-
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AFB. 235. GIACOMO VICTOR 1672.
GEVOGELTE EN MARMOTJE. - RIJKSMUSEUM.

schilder Spruyt noemden wij reeds blz. 349 en in aant. 592. D i r k V a l k e n b u r g
602)
(Amsterdam 1675-1721 aldaar , een leerling en medewerker van Jan Weenix,
werkte een tijdlang in Suriname en schilderde ook veel portretten. Hij imiteerde
Weenix' doode hazen meesterlijk. Wij noemen slechts deze meesters, maar men
kan de rij voortzetten tot in de achttiende eeuw (Aert Schouman) en zelfs tot in de
negentiende, toen ten slotte nog Jan van Essen stukken met doode reigers en
dergelijke componeerde naar het voorbeeld van het 17e eeuwsch jacht-stilleven.
Een op zichzelf staande verschijning is J a c o b u s (G i a c o m o ) V i c t o r (s) (geb.
603)
1663 in Venetië, ± 1670 in Amsterdam, overl. aldaar 1705 . In zijn compositie is
hij zwak (afb. 235), maar zijn kleur is beschaafd, zijn vlakke techniek zeer bijzonder.
Hij had een onafhankelijke, zeer persoonlijke manier van zien en werken en heeft
menig doek geschilderd, dat om de liefdevolle toewijding valt te verkiezen boven
een middelmatig product van Hondecoeter's decoratieve routine. Er bestaan van
hem schilderijen met witte duiven in een sobere omgeving van bruin en grijs, die tot
de gevoelige verschijnselen der schilderkunst behooren. Victor, die een stiefbroer
was van Jan Victors, dreef handel in bedden, dekens en veeren en liet, omdat zijn
kunst weinig opbracht, op den duur het schilderen varen.
Met een herinnering aan Jan Steen's Kippehof (afb. 138), aan Asselyn's Zwaan
(afb. 177) en aan Fabritius' Puttertje (afb. 91), besluiten wij deze korte opsomming.

Eindnoten:
549) Dl. I, 282-294, 407-428. Zie ook het register van Dl. I op het woord Stilleven.
550) Literatuur: Dr. A.P.A. Vorenkamp, Bijdrage tot de Geschiedenis van het Hollandsen Stilleven,
Leidsche dissertatie 1933. Deze noemt 395 in Holland in de 17e eeuw werkzame
stillevenschilders, verdeeld als volgt: Haarlem 55, Utrecht 35, Amsterdam 103, Leiden 45,
's-Gravenhage 56, Dordrecht 23, Zeeland en Rotterdam 29, Delft 21, Alkmaar, Hoorn, Enkhuizen,
Leeuwarden, Groningen en Zwolle tezamen 28. A.E. Bye, Pots & Pans, Princeton-Londen 1921;
Dr. G. Knuttel Wzn., Het Nederl. Stilleven, in Mededeelingen v.d. Dienst v. Kunsten &
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570)
571)
572)
573)
574)
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Wetenschappen te 's-Gravenhage, II, 1926; Ralph Warner, Dutch & Flemish Fruit & Flower
Painters of the XVII and XVIII centuries, London 1928; La Nature Morte Hollandaise, Introduction
de E. Zarnowska, Bruxelles 1929; Catalogus der Stilleven-tentoonstelling in den Kunsthandel
Goudstikker, Amsterdam 1933; H. Wichmann, Meister des Stillebens, Leipzig, E.A. Seemann
(z.j.); W. Martin, Tentoonstelling van stillevens te Rotterdam, Bulletin Ned. Oudheidk. Bond 1909,
145.
Vgl. ook Dl. I blz. 294.
t.a.p. blz. 7.
Houbraken I 256, geciteerd bij Vorenkamp blz. 9. Zie ook den inventaris van Jan van de Capelle
bij Bredius, Oud Holland X 37.
Vgl. Dl. I, blz. 427. Anthonie Leemans werd geboren te 's-Gravenhage 1631 en overleed
waarschijnlijk te Amsterdam vóór of in 1673. Johannes Leemans, vermoedelijk een broer van
Antonius, werkte in Den Haag. Hij werd geboren omstr. 1633 en overleed in 1687 of '88. Cornelis
Brizee werd geboren te Haarlem 1622 en werkte te Amsterdam, waar hij tusschen 1665 en 1670
overleed. Over S. van Hoogstraten zie blz. 229.
De jachtbuit en het vischstuk worden uiteraard gaarne geschilderd met een verschiet dat aan
het buitenleven of aan strand en zee herinnert (Van Beyeren, Weenix enz.).
Ook de Engelsch-Hollandsche stillevenschilder Simon Luttichuys (aant. 219) laat zich hier toe
verleiden en een enkele maal de in Antwerpen wonende Jan Davidsz. de Heem.
Behalve de in Dl. I genoemde meesters mogen nog vermeld worden: Roelof Koets (Haarlem ±
1592 of '93-1655 aldaar; schilderde wijnranken in de ontbijtjes van P. Claesz.); Isaac Luttichuys
(Londen 1616-Amst. 1673; vgl. aant. 219); Laurens Craen (vermeld te Middelburg 1642-1664)
en Philips Angel (Middelburg 1616-1683 of later aldaar). Laatstgenoemde is bekend door zijn
in 1642 uitgegeven ‘Lof der Schilderkonst’. Hij was een tijdlang hofschilder van den Sjah van
Perzië. Vgl. Vorenkamp blz. 41 en de daar aangehaalde literatuur, alsook Thieme Becker.
Van de onbelangrijke stal-interieurs van den meester bevindt er zich een in Dordrecht's Museum.
Zie verder Wurzbach en Thieme Becker.
Zie Thieme Becker, O.H. 1917, 1 en 1928, 238. Ook Cicerone 1926, 48. Hij maakte ook
landschappen, boeren-stillevens en vischstillevens. Zijn oudste werk lijkt op H. en C. Saftleven.
Ook maakte hij Cuyp-achtige koeien. Hij verbleef in Dordrecht in 1633 en '34 en was in 1642 in
Middelburg terug.
Zie het schilderij, afgebeeld door Knuttel in Meded. v.h. Haagsch Gemeentemuseum, II, 1926,
blz. 11.
Vgl. behalve de stilleven-literatuur: Dr. H.E. van Gelder, W.C. Heda, A.v. Beyeren en W Kalf, in
de Palet-serie, A'dam z.j. (1941), Wurzbach, Thieme Becker, Knuttel in Mededeelingen t.a.p.
blz. 14; Künstler-Inventare IV 1169 en VII 13, O.H. 1928, 27; Onze Kunst 1918 I 113 en 159.
Hij werd geboren in Den Haag, was in 1638 in Leiden, 1639-'57 in Den Haag, 1657-1663 in
Delft, 1663 tot '68 in Den Haag, 1669-1674 in Amsterdam, 1674 in Alkmaar, van 1678 tot zijn
dood te Overschie.
Zie over Van Beyeren als zeeschilder Dl. I blz. 267 (met afb.).
Op zijn vischstillevens komen wij nog terug.
Over den Antwerpenaar Andries Benedetti, wiens werk vaak met dat van Van Beyeren is verward,
zie Jahrbuch Weenen XXIV 30 en Thieme Becker.
Zie Dr. H.E. van Gelder, W.C. Heda, A. van Beyeren en W. Kalf, in de Palet-serie, A'dam z.j.
(1941). Voorts Wurzbach; Thieme Becker; Bode, Die Holl. u. Vläm. Malerschulen; O.H. XLII
208; Onze Kunst 1919 I 85 en 137. Ook Dr. Van Luttervelt in O.H. 1943, die meent, dat Kalf ook
kunsthandelaar was.
In 1642 was Kalf in Parijs, in 1651 te Hoorn, in 1653 te Amsterdam (zie v. Gelder in O.H. 1942,
37 vlgg.). Over de samenwerking van Kalf en N. Lancret zie Gerson S. 92/93 en aldaar afb. 12
(titel v.h. boek zie aant. 604).
Zie Wurzbach en vooral Künstler-Inventare IV 1333, VII 219. Hij maakte ook genrestukken. Vgl.
Shelly Rosenthal, Jurriaen van Streeck als Figurenmaker, O.H. 1938, 83.
Thieme Becker.
Wurzbach; Thieme Becker. Hij schilderde ook genrestukjes. Zie Bredius-Museum.
Zie blz. 419.
Afgebeeld bij Willis, Marinemalerei, Pl. XIII.
Thieme Becker.
Een gemerkt stilleven op de Vermeer-tentoonstelling, Rotterdam 1935, No. 29.
Vorenkamp t.a.p. blz. 77 en Thieme Becker XXIX 561.
Te Aken, Gotha, Dresden. Vgl. Dl. I blz. 411 en Oude Kunst II 370.
Literatuur (behalve de algemeene stilleven-literatuur, in aant. 550 genoemd): Ralph Warner,
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*

Elfde hoofdstuk (XX) - Onze schilders in het buitenland.
Uitheemsche schilders hier te lande.

AFB. 236. PIETER VAN LAER. BENTVOGELS TE ROME. - TEEKENING, BERLIJN.

Meer dan eens was in de vorige hoofdstukken sprake van schilders, die eenigen
tijd in het buitenland doorbrachten, hetzij rondtrekkend, hetzij er op een of meer
604)
plaatsen gedurende langen tijd verblijvend . Inderdaad kon men in de zeventiende
eeuw Hollandsche schilders in tal van nabije en verre landen aantreffen; men vond
ze in Vlaanderen en aan den Rijn, in Engeland en Frankrijk, aan de Duitsche hoven,
in Skandinavië, Polen en Rusland, in Zwitserland en Italië, ja tot in Suriname, Brazilië
en Noord-Amerika. Zelfs de Sjah van Perzië hield er een tijdlang een Hollandschen
hofschilder op na, den Leidenaar Philips Angel.
Het verblijf van onze kunstenaars heeft vooral in centra, die arm waren aan
picturale cultuur, veel goede gevolgen gehad. Onze portrettisten en
landschapschilders in de eerste plaats hebben er school gemaakt en zoowel

*

Hoofdstuk XX van het complete werk ‘De Hollandsche Schilderkunst in de 17e Eeuw’.
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hun opvatting als hun vormgeving, kleur en techniek zijn daardoor in menige
buitenlandsche stad de grondslag geworden voor werkmethoden, die er van
onschatbaar voordeel zijn gebleken voor de verdere ontwikkeling. Voor onze
schildertechniek, die terdege opwoog tegen de Italiaansche, bleken vooral in
Noord-Europa tal van buitenlanders vatbaar. De beteekenis van dezen
Noord-Nederlandschen inslag, die later door den 18e-eeuwschen Franschen stijl is
verdrongen, kan thans nog een ieder waarnemen die b.v. in Deensche,
Skandinavische, Poolsche, Russische en Duitsche paleizen en oude verzamelingen
zijn oogen den kost geeft.
Welke waren de schilders, die hun heil voor korten tijd of voorgoed elders zochten?
Stellig was het slechts een kleine minderheid en tot deze behoorden in het algemeen
niet onze allergrootste meesters. Rembrandt, Hals, Vermeer, Jan Steen, Van Beyeren
en het overgroote deel onzer genre- en stillevenschilders dachten er niet aan om
naar het buitenland te gaan. Gerrit Dou heeft zelfs uitdrukkelijk geweigerd, aan het
hof van Karel II van Engeland te komen werken. Voor de landschapschilders lagen
uiteraard naast binnenlandsche tochten ook studiereizen in het buitenland meer
voor de hand dan voor de op thuis zitten aangewezen portret-, genre- en
stillevenschilders. Wij vinden dan ook o.a. Van Goyen, Ruisdael en Berchem ook
buiten onze landspalen werkzaam. Maar zelfs zulke gevallen zijn eigenlijk
uitzonderingen, want de meesten onzer landschapschilders overschreden de
Nederlandsche, ja vaak zelfs de Hollandsche grenzen niet en bleven doorgaans,
na eenige korte studiereizen binnenslands, binnen de omstreken der stad hunner
inwoning. Van de portretschilders trokken slechts zij, die in buitenlandschen stijl
wilden gaan werken of die elders bestellingen of een positie verwachtten of hadden
verkregen, er op uit. Ook dezen waren, in het algemeen gesproken, in de minderheid.
In verhouding tot het aantal onzer thuis blijvende schilders was inderdaad de trek
naar het buitenland in de zeventiende eeuw veel geringer dan in de zestiende. De
realisten, anti-academisch ingesteld als zij waren, hadden geen behoefte aan
kennismaking met vreemde kunst. Hetgeen ze er van noodig hadden leerden zij
reeds als leerlingen uit de overal overvloedig verspreide prenten. De academisch
aangelegden, dus vooral de historie-schilders, waren niet meer uitsluitend op het
buitenland aangewezen sinds er in Haarlem en vooral in Utrecht centra van
605)
academisme waren, die als surrogaat konden gelden , terwijl later voor hen
Rembrandt's leerschool een welkom en gezocht aantrekkingspunt vormde. Wilden
zij het desniettemin elders zoeken, dan trokken zij, even over de grens, naar
Antwerpen om er bij Rubens of diens navolgers te leeren. Maar dit waren er niet
velen. Nog minder talrijk
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waren de academisten, die de groote reis naar Italië en Frankrijk ondernamen. De
omstandigheid, dat het koopend publiek het niet meer zóózeer als weleer als een
aanbeveling, ja zelfs als een eisch beschouwde, dat men in het buitenland had
gereisd, droeg - het spreekt vanzelf - ook het noodige er toe bij om den trek naar
elders minder intensief te maken dan deze was geweest.
Voor den jongen schilder, die nochtans reizen wilde, bestond er een ideëel en een
materieel doel. Zij, die de natuur wilden bestudeeren, zochten de streken op, die
hun het meest belang inboezemden. Degenen, die verlangden naar vreemde
kunstwerken, trokken op zijn minst naar Antwerpen; maar indien het maar eenigszins
mogelijk was trachtten zij Italië te bereiken, aangezien zij daar antieke beelden en
gebouwen konden bewonderen naast de meesterwerken van Rafaël, Michelangelo,
Titiaan en Veronese. In de reisroute naar Italië bleef men de zestiend'eeuwsche
gewoonte nog lang getrouw. In het eerst ging men meestal over land er heen via
Frankrijk, zonder omwegen en oponthoud, en dan over Duitschland terug. Later
werd dan nog afzonderlijk Frankrijk en Engeland bezocht als het kon. Dit was de
raad, in 1603 door Van Mander gegeven in § 73 van zijn Grondt der Edel Vrij
Schilder-Const, een handleiding die door alle schilders gelezen en gekend werd.
Het materieele doel, dat de onzen naar het buitenland lokte, was de kans op
gewin. Hier te lande bestond een toenemende overproductie van schilderijen, terwijl
er in het overige Europa veel vraag bestond naar goede kunst, vooral portretten.
Bovendien was een ieder, die op bevattelijke wijze de werkelijkheid kon uitbeelden,
welkom in ieder centrum waar men aan zooiets behoefte had. Er was in het
buitenland, Frankrijk en Italië uitgezonderd, een stijgend gebrek aan goede schilders.
Men kon dit ten onzent merken aan de komst van buitenlanders hierheen, die bij
onze meesters leiding zochten om daarna naar hun eigen land terug te gaan en er
carrière te maken.
Zoo heeft dus ook de wetenschap dat er elders gebrek was aan goede krachten,
menigen Hollander naar het buitenland gelokt en vond men in den vreemde op den
duur naast onze portretschilders ook landschap- en zeeschilders, bloem- en
stillevenschilders uit Holland.
Sommige portretschilders, belust op bestellingen, bezochten vredescongressen
of andere internationale conferenties. Zoo vond men Terborch te Munster tijdens
de vredesonderhandelingen, die een einde maakten aan den tachtigjarigen oorlog.
De in Amsterdam woonachtige Rijsselaar Wallerant Vaillant reisde in 1655 naar
Frankfort in verband met de verkiezing van Leopold I tot keizer.
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Landschapschilders werden herhaaldelijk door een vorst of maecenas er op uit
gezonden. Alexander Keirinx b.v. maakte voor Karel I van Engeland afbeeldingen
van Schotsche kasteelen; Roelant Savery reisde voor Rudolf van Habsburg al
teekenende door Tirol; Abraham Begeyn beeldde Duitsche steden af voor den
Keurvorst van Brandenburg, terwijl Willem Schellinks naar Frankrijk ging (naar het
schijnt op verzoek van den Amsterdamschen koopman Van der Hem) om er
606)
teekeningen te maken voor diens exemplaar van den atlas van Blaeu . Naast deze
voorbeelden van bestelden topografischen arbeid in den vreemde noemen wij nog
dat van den stillevenschilder Dirck Valckenburg, die door den Amsterdammer Jonas
Witsen naar Suriname werd gezonden om daar gedurende vier jaren op diens
plantages zeldzame vogels en planten te schilderen en ook de plantages zelf in
607)
beeld te brengen .
Men zag onze schilders gaarne in het buitenland. Herhaaldelijk vindt men vermeld,
dat zij door vorsten met een gulden keten, een kostbare medalje of miniatuur-portret
worden begiftigd (b.v. Gerard Terborch, Schalcken, S. van Hoogstraten,
Huchtenburgh, De Moor). Deze eer viel trouwens eveneens aan meesters ten deel
die, in het vaderland blijvend, voor buitenlandsche hoven werkten. Later werd zelfs
een hunner, de Rotterdammer Adriaen van der Werff, door den Keurvorst van de
Palts in den ridderstand verheven.
Doorgaans trok een schilder er alleen op uit, soms uitsluitend om buiten te teekenen
(buiten schilderen deed men nooit), soms teneinde, van plaats tot plaats trekkend
en werk zoekend als portrettist of als helper in een atelier, zijn doel te bereiken,
hetgeen dan bestond in het leeren kennen van beroemde kunstwerken of wel in het
les nemen bij een vermaard schilder (b.v. Rubens) of het verkeeren in het milieu
van een of meer groote meesters. Herhaaldelijk ook ziet men twee schilders tezamen
reizen, b.v. de Berckheyde's, Jan en Andries Both, Lieve Verschuyr en Jan Vermeer
van Utrecht, Berchem en Jan Baptist Weenix, Matthias Withoos en Otto Marseus.
Een bekend voorbeeld van een iets grooter gezelschap is dat van Vincent van der
Vinne, Helmbreker en Guilliam Dubois, die in 1652 tot Keulen gingen. Nadat allen
successievelijk waren teruggekeerd, ging in 1653 Van de Vinne met een bevrienden
schoenmaker opnieuw op reis. In Frankrijk ontmoetten zij Cornelis Bega. Zij reisden
608)
samen over Zwitserland en Frankrijk naar Haarlem terug in 1655 .
Men kan er van op aan, dat de jongeren terdege Van Mander's reiswenken
609)
kenden , die waarschuwden tegen slecht gezelschap, kleine herbergen en
trouwlustige meisjes. Desniettemin verkoos meer dan één reizend Hollandsch
jongmensch reeds vóór het bereiken van zijn verste reisdoel een vreemd meisje tot
zijn vrouw, hetgeen dan doorgaans ten gevolge had dat het be-
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loofde land nooit of vooreerst niet werd bereikt. Dit overkwam Karel Dujardin in 1651
te Lyon, waar voordien Jan Asselijn en Nic. de Helt Stokade twee zusters hadden
getrouwd. Ook Caspar Netscher stapte in Frankrijk (Bordeaux) in het huwelijksbootje.
Beginnen wij onze nadere beschouwingen met het nabije buitenland, dan vragen
in de eerste plaats de Z u i d e l i j k e N e d e r l a n d e n onze aandacht. Na de
wisselwerking in het eind der zestiende en de eerste jaren der zeventiende eeuw,
610)
waarvan in ons eerste deel sprake was , kan men een weliswaar niet grooten
maar toch gestadigen trek naar Antwerpen constateeren, vooral in de jaren toen
Rubens en Van Dyck er werkten. Reeds Rubens' leermeester, de Leidenaar Otto
van Veen, zien wij naar Antwerpen gaan. Weldra schaarden zich tal van
Noord-Nederlanders onder Rubens, met name Theodoor van Thulden, Abraham
611)
612)
van Diepenbeek, Soutman, Vorsterman , Th. Willeboirts Bosschaert en Justus
613)
van Egmont . Jan Lievens kwam in 1635 naar de Scheldestad en Leendert van
614)
der Cooghen schijnt daar bij Jordaens in de leer te zijn geweest .
Vermoedelijk hebben ook Adriaen van de Venne en enkele andere Hollanders
uit de eerste veertig jaren der 17e eeuw, in wier werk men een sterken Vlaamschen
inslag herkent, meer dan eens in Antwerpen gewerkt. Daar had ook Adriaen Brouwer
na zijn leertijd te Haarlem Hollandsche discipelen. Met zekerheid is bekend, dat de
615)
Rotterdammer Abraham Diepraem bij hem werkte . Later vormde de Antwerpsche
bloemschilder Daniël Seghers een kring van meesters om zich heen, waaronder
de Leidenaar Jan Davidsz. de Heem de kroon spande, die sinds 1636 jarenlang te
Antwerpen werkte. Na 1650 ziet men weinig schilders meer van hier naar Vlaanderen
gaan, omdat er toen minder te leeren en stellig niets meer te verdienen viel.
In de overige Zuidelijke Nederlanden trof men, zoover ons bekend, slechts die
Hollandsche schilders aan, die er rondtrokken om landschapstudies te teekenen.
Wij noemen Jan van Goyen, wiens tochten zich van daar tot in Noord-Frankrijk
uitstrekten, en Jan van der Heyden, die o.m. te Brussel werkte. Voorts treffen wij
Hendr. Cornelisz. Vroom in Brugge aan en Simon van der Does in Brussel en
Antwerpen.
D e D u i t s c h e l a n d e n a a n o n z e O o s t e l i j k e g r e n z e n alsook d e
R i j n e n d e M o e z e l verlokten verscheidene schilders van landschappen en
stadsgezichten tot reizen daarheen. Jacob Ruisdael werkte in Bentheim en het land
van Gelder. Ook Berchem was in Bentheim, hetgeen ons niet verwondert omdat
zijn vader, de stillevenschilder Pieter Claesz., uit het nabijgelegen Burgsteinfurt
geboortig was. Herman Saftleven trok den Rijn op tot Bazel
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en bezocht het Moezeldal; de reizen der beide Berckheydes strekten zich uit tot
Keulen, Bonn, Heidelberg en Mannheim, terwijl men Jan van der Heyden te
Dusseldorp en Keulen aantreft. Ook Lambert Doomer werkte in die streken; Joris
616)
van der Haagen koos o.m. Kleef tot zijn terrein .
617)

E n g e l a n d , dat steeds zeer arm aan schilders was geweest, had ook in de
zeventiende eeuw groote behoefte aan kunstenaars van elders, vooral aan
portrettisten. Maar ook landschap-, genre- en stillevenschilders waren er welkom.
Men ziet er vooral Noord- en Zuid-Nederlanders heen trekken. Naast Anthonie van
Dyck en enkele andere Vlamingen waren het vooral de Hollanders die in Engeland
de kunst tot leven brachten. Reeds voordat in 1634 Karel I Van Dyck aan zijn hof
verbond, had Cornelis Ketel uit Gouda in Engeland gewerkt (1573-1581), terwijl de
Hagenaar Daniël Mijtens (die vermoedelijk reeds in 1613 naar Engeland kwam),
618)
sinds 1620 de alom gevierde hofschilder van Jacob I en Karel I was . Intusschen
had Honthorst reeds in 1628 gedurende korten tijd voor Karel I gewerkt en was ook
Jan Lievens in Engeland geweest (1632-'34). De komst van Van Dyck veranderde
619)
echter de geheele situatie, althans op het gebied van het portretschilderen . Zijn
stijl en werkwijze beheerschten voortaan de Engelsche portretkunst. Van zijn
navolgers in Engeland noemen wij terloops den in Engeland geboren Vlaming
Cornelis Janssens van Ceulen, die in 1643 naar Holland ging om daar eveneens
met succes te werken. Meer dan één Hollandsch schilder stak nu het Kanaal over
om Van Dyck's manier te leeren en daarna hetzij in Engeland, hetzij elders in diens
trant te gaan werken. Reeds elf jaar vóór Van Dyck was Adriaen Hanneman naar
Londen gekomen, waar hij Mijtens' en Janssens' kunst had leeren kennen. Hij
geraakte nu in groote bewondering voor Van Dyck, werkte zich geheel in diens
opvattingen in en bracht deze daarna naar Holland over. In 1639 treffen wij den
Haarlemmer Gerard Pietersz. van Zijl in Londen aan, die den Van Dyck-stijl in kleine
portretten lanceerde.
Nauwelijks was Van Dyck overleden of reeds in hetzelfde jaar maakte de in 1618
geboren Hollander Pieter van der Faes uit Soest bij Utrecht grooten opgang aan
het Engelsche hof door het portret, dat hij schilderde van het bruidspaar Prins Willem
II van Oranje en Maria van Engeland. Hij bleef met stijgend succes in Engeland
werken tot zijn dood (1680) en is als S i r P e t e r L e l y bekend als de beste
Engelsche portretschilder na Van Dyck. Na eerst in diens trant te hebben gewerkt,
kwam Lely later tot een stijl die een vermenging is van Van Dyck's zwier met
Hollandsche deftigheid en Hollandsche degelijke techniek en warme kleur. Later
620)
verviel hij weer meer in de late manier van Van Dyck .

W. Martin, De Hollandsche schilderkunst in de zeventiende eeuw: Rembrandt en zijn tijd

449
Karel I, die niet alleen een groot kunstliefhebber was maar tevens een goed kenner
621)
en verzamelaar van schilderijen , verbond behalve portretschilders nog verscheiden
andere Nederlandsche kunstenaars aan zijn hof, waaronder de architectuurschilders
Van Bassen en Van Steenwyck, landschapschilders als Keirinx en Poelenburg en
den stillevenschilder Torrentius. Voorts werkten er o.m. Hendrick Pot, die er in 1632
het portretje van Karel I schilderde dat het Louvre bezit. Ook de jonge Terborch
vertoefde, in 1635, korten tijd in Londen. In 1643, toen de macht van Karel I begon
te wankelen, keerden de meeste Hollandsche schilders naar hun vaderland terug.
Toen na het herstel der Stuarts in 1660 Karel II aan de regeering kwam, en later
onder het régime van Jacobus II en van Willem III, kwamen wederom verscheiden
Hollandsche portrettisten in Engeland werken, naast Lely. Jan de Baen was er
622)
omstreeks 1665, P. Nason werkte er 1663-'64, Willem Wissing 1680-'87 . Ook
andere meesters, gelijk Samuel van Hoogstraten (1662-'66 in Londen), de
landschapschilders Claude de Jongh, Jan Looten en Jan Griffier, alsmede den
paarden- en landschapschilder Stoop en de beide zeeschilders Willem van de Velde,
vader en zoon, vinden wij er, terwijl de genreschilder Thomas Wyck er o.a. een
gezicht op Londen met de Theems schilderde en Roestraten er genrestukken en
stillevens maakte. Ook de stillevenschilders Simon Verelst en Abraham Hondius
werkten in Engeland. Vele van deze meesters maakten er school. Aldus verkreeg
de Engelsche kunst op menig gebied een Hollandschen inslag, dien men eerst in
622a)
de achttiende eeuw ziet verdwijnen .
De betrekkingen onzer zeventiend'eeuwsche schilders tot F r a n k r i j k waren van
geheel anderen aard dan die tot Engeland. In Frankrijk was een belangrijke kunst
in opkomst, die vooral op het historiestuk, de allegorie en de mythologie was gericht.
Op dit gebied bewogen zich ten onzent slechts betrekkelijk weinigen en dezen
zochten hun motieven grootendeels bij Rubens en diens school en voor het overige
623)
in Italië . Later, toen de Amsterdamsche decoratieve stijl zich had ontwikkeld en
Gérard Lairesse uit Luik zich hier te lande had gevestigd, was er nog minder reden
voor de Hollanders om zich op dit gebied te Parijs te gaan bekwamen.
Eenigszins anders was de situatie wat het portret betreft. Met conterfeyters was
Frankrijk in den beginne lang niet zoo wel voorzien als de Nederlanden en zoo ziet
men er naast Vlamingen ook Noord-Nederlanders zich vestigen. Reeds noemden
624)
wij in ander verband den Leidenaar J u s t u s v a n E g m o n t die, na bij Rubens
te hebben geleerd, achtereenvolgens hofschilder was van Lodewijk XIII en Lodewijk
XIV en een der medestichters der Académie te Parijs in 1648. Ook de Amsterdammer
Nicolaes de Helt
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S t o k a d e was eenigen tijd (1645) in Frankrijk en kreeg er den titel van hofschilder
625)
van Lodewijk XIII . Van groote beteekenis voor de ontwikkeling der Fransche
portretkunst was de komst te Parijs van J a c o b v a n L o o (Sluis ± 1614-Parijs
1670), van wien het beroemde schildersgeslacht der Fransche Van Loo's afstamt,
die tot ver in de 18e eeuw als portret- en historieschilders in Frankrijk een grooten
naam hadden en waartoe ook Carle van Loo behoorde, de hofschilder van Lodewijk
XV, die een Europeesche vermaardheid genoot. Jacob van Loo werkte eerst in
Amsterdam, maar moest die stad wegens doodslag in 1661 verlaten, waarna hij
zich in Parijs vestigde. Zijn Hollandsche werk bespraken wij reeds in ons eerste
deel (blz. 318). In Parijs werd hij lid der Académie en begon hij in den stijl der
Fransche academisten te werken, met behoud evenwel der Hollandsche techniek.
Terloops noemen wij nog den allegorie- en historieschilder T h e o d o o r v a n d e r
S c h u u r (Den Haag 1628-1707 aldaar), die in Parijs in de leer ging bij Sébastien
Bourdon en die later decoraties maakte voor Haagsche gebouwen (vgl. Dl. I aant.
248).
Ook buiten Parijs werkten hier en daar Hollandsche portretschilders, b.v. C a s p a r
N e t s c h e r , die op reis naar Italië in Bordeaux bleef steken, daar in 1659 trouwde
en eerst in 1662 weer naar Holland terugkeerde. Zijn zoon T h e o d o o r N e t s c h e r ,
bijgenaamd de Fransche Netscher (Bordeaux 1661-Hulst 1732), werkte, alvorens
zich in Holland te vestigen, gedurende twintig jaren in Parijs (1679-1699). Deze
beide meesters hebben vermoedelijk veel bijgedragen tot het importeeren in Holland
van Mignard's portretstijl.
Behalve onze portretschilders vindt men vooral Hollandsche landschapschilders
in Frankrijk. In de eerste plaats reizen ze er rond omdat het natuurschoon hen
interesseert of voor topografische doeleinden. Wij vinden er H e n d r i c k
C o r n e l i s z . V r o o m in de allereerste jaren der eeuw, en J a n v a n G o y e n
in 1615 (of '20?). In 1645 reisde L a m b e r t D o o m e r naar Nantes en van daar
in 1646 met Willem Schellinks langs de Loire naar Parijs om van daar o.a. over
626)
Rouen naar Holland terug te keeren. Later ging Schellinks nog eens .
Tal van Hollanders treft men vooral in Parijs en Lyon aan op weg naar of op de
terugreis van Italië. In laatstgenoemde stad vertoefden b.v. Jan Asselijn, De Helt
627)
Stokade , Karel Dujardin en de beide Glaubers. Toen Jan van Bunnik en F. Voet
in 1683 of '84 in Lyon kwamen, vonden ze daar o.a. Van Goyen's leerling, den
628)
Rijswijker Adriaen van der Cabel (overl. te Lyon 1705) en Pieter van Bloemen .
Van degenen, die een tijdlang in Parijs werkten, noemen wij o.m. L u d o l f d e
J o n g h , die er van 1635 tot '42 vertoefde, A b r a h a m d e V e r w e r , die er het
629)
Louvre afbeeldde in 1640 , R e i n i e r N o o m s , die
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AFB. 237. HERMAN VAN SWANEVELT.
ITALIAANSCH LANDSCHAP. - BRUNSWIJK.

er zijn bekende Parijsche stadsgezichten etste, den architectuur- en zeeschilder
630)
Jacob Knijf
en J a c o b v a n d e r D o e s , die in 1644 Parijs bezocht op
629a)
weg naar Rome. Ook Joh. Lingelbach en Willem Kalf werkten in Frankrijk .
In de tweede helft der zeventiende eeuw, toen onder den invloed van Claude
Lorrain een italianiseerende landschapskunst ontstond, wier idealiseerende strekking
en academische opzet strookte zoowel met de Fransche als met de Hollandsche
verlangens naar het verheffende, waren de Hollandsche navolgers van Lorrain en
Jan Both in Frankrijk evenzeer welkom als in eigen land. Vooral hun decoratieve
vaardigheid werd zeer op prijs gesteld. Zeer bekend was in die dagen H e r m a n
v a n S w a n e v e l t (Woerden ± 1600(?)-Parijs 1655), die reeds op reis naar Italië
in 1623 Parijs bezocht, daarna van 1624-'37 in Rome werkte (waar hij den bentnaam
Eremiet ontving) en in 1637 wederom naar Parijs vertrok. Van hier ging hij in 1649
naar Woerden, maar keerde in 1652 opnieuw naar Parijs terug om er tot zijn dood
te blijven. In Rome had hij zich geheel in Claude's stijl ingewerkt,
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maar het resultaat van een en ander was een slap aftreksel van de kunst van zijn
groote voorbeeld, niet meer dan goed decoratief werk, maar zonder eenige eigen
inspiratie en nagenoeg krachtloos (afb. 237). Een tweede kunstenaar, die in Frankrijk
dergelijke zoetelijke, naar onzen smaak allesbehalve aangename landschappen
maakte, was J o h a n n e s G l a u b e r (geb. te Utrecht 1646 uit Duitsche ouders,
overl. te Schoonhoven ± 1726). Hij was een leerling van Berchem, was in 1671 in
Parijs en daarna 2 jaar in Lyon, waarna hij 5 jaren in Rome vertoefde om vervolgens
nog te werken in Padua, Venetië, Hamburg (1684) en Kopenhagen. Na al die
omzwervingen keerde hij naar Holland terug, om er Gérard Lairesse te helpen.
Glauber, in Rome bijgenaamd Polydoor, had een broer, die meestal met hem samen
reisde. Ook de reeds door ons besproken landschapschilder F r e d e r i k d e
M o u c h e r o n werkte een tijdlang in Parijs, waar H e l m b r e k e r zijn schilderijen
stoffeerde.
Voor de ontwikkeling van het uitbeelden van paarden en veldslagen in Frankrijk
(hetgeen vooral in den tijd van Lodewijk XIV tot grooten bloei kwam en zich zoowel
uitte in de schilderkunst als in de gobelin-weverij) is niet alleen de Zuid-Nederlander
Adam Frans van der Meulen uit Brussel van belang, die in 1664 hofschilder werd,
maar ook de Hollander J. v a n H u c h t e n b u r g , die onder Van der Meulen en Le
Brun in 1667 voor de Manufacture des Gobelins werkte.
Behalve in Parijs en Lyon waren ook elders in Frankrijk Hollandsche schilders
werkzaam, hetzij op de doorreis, hetzij gedurende geruimen tijd. Wij noemden reeds
Caspar Netscher te Bordeaux en voegen er nog C h r i s t o f f e l P u y t l i n c k aan
toe, die in 1663 te Reims vertoefde.
Het behoeft geen betoog, dat met het toenemen van den Franschen smaak ten
onzent het aantal dergenen die in Parijs gingen leeren toenam, maar de lezer zal
begrijpen dat wij hieromtrent niet in details treden.
Naar I t a l i ë reisden de Nederlandsche kunstenaars reeds sinds de vijftiende
631)
eeuw . In de zestiende had de trek daarheen zijn toppunt bereikt. Waarom Italië
ook in de zeventiende eeuw nog voor sommige Hollandsche schilders het land
hunner droomen was, hebben wij in het derde hoofdstuk van Deel I en later bij het
bespreken onzer schilders van italiaansche landschappen uiteengezet (zie hierboven
blz. 319). Het doel der reis was bijna steeds Rome, minder vaak Venetië, zelden
Florence.
Degenen, die in het laatst der zestiende en in de eerste twintig jaren der
zeventiende eeuw naar Italië trokken, deden dit nog vooral teneinde er de klassieke
kunst en de groote Italiaansche meesters der renaissance te bestudeeren. Die
Hollanders waren Goltzius, Cornelis van Haerlem en hun kring,
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benevens de leerlingen van Abraham Bloemaert, die allen zonder uitzondering over
632)
de Alpen trokken . Weldra begon de levende Italiaansche kunst, met name die
van Caravaggio, de aandacht te trekken. Al diens Hollandsche navolgers, wier meest
633)
bekende Gerard Honthorst is, bezochten Italië . Toen het werk van Adam Elsheimer
bekend werd, den ‘römischen Maler deutscher Nation’, die de schoonheid schilderde
van het Italiaansche landschap met antieke ruïnes, gaf dit een groep Hollanders
aanleiding, zich onder diens navolgers te scharen. Tot dezen behooren o.m. Lastman,
die in Rome vertoefde van 1603-1610, Moyaert, Poelenburg (sinds 1617 te Rome)
en Breenbergh (1620-'27 in Rome). Naast dezen ziet men in die jaren op zichzelf
staande figuren Italië bezoeken, gelijk Leonaert Bramer, die van 1614 tot 1628 in
Rome en Venetië verbleef.
Welken invloed het bezoeken van het Appenijnsche schiereiland door de
genoemde groepen van Hollanders heeft gehad op de kunstontwikkeling ten onzent,
634)
is reeds in ons eerste deel uiteengezet . Daarbij kon helaas wegens de geboden
beknoptheid niet worden gewezen op de allengs ontstane wisselwerking tusschen
Italië en Holland, die vooral voor de ontwikkeling der landschap-, genre- en
635)
stillevenkunst in Italië zoo belangrijk is geweest .
Door de kunst van Elsheimer aangetrokken, kwam ook P i e t e r v a n L a e r
naar Rome. Dezen treft het Italiaansche volksleven en hij brengt door zijn
interpretaties daarvan den Italianen een nieuw soort genrekunst, de Bambocciade,
waarop wij nog terugkomen.
De schilder, die een volgend geslacht van Hollanders naar Rome lokte, was de
Franschman Claude Lorrain, onder wiens invloed zich Both en diens navolgelingen
636)
alsook Berchem en diens kring ontwikkelden . Later kwamen nog verscheiden
Hollandsche landschap- en figuurschilders in Rome werken, b.v. Jan Asselijn en
Lingelbach. Daarna constateert men tegen. 1670 een verslapping. Eerst onze
classicisten in de negentiende eeuw bezoeken opnieuw Italië.
Terwijl de meesten der onzen niet meer dan eenige jaren in Italië verbleven, waren
er ook, die er zich dusdanig thuis gevoelden, dat zij er zich op den duur vestigden.
Hun namen werden dan vaak veritaliaanscht en kregen soms grappige vormen:
Verkruys heette Dellacroce, Kraeck werd Caragua, en Pozzoserrato blijkt de vertaling
van Toeput. Sommige schilders pronkten gaarne met Italiaansche voornamen: Jan
Baptist Weenix signeert zijn werk gaarne met ‘Gio. Batt. Weenix’, en Willem van
Aelst plaatst met blijkbaar welbehagen in schoonschrift zijn naam als ‘Guillmo. van
Aelst’ op zijn stillevens en bloemstukken.
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De Hollanders in Rome waren sinds omstreeks 1623 vereenigd in een gezelschap,
637)
dat groote bekendheid heeft verkregen: d e R o o m s e S c h i l d e r s b e n t . In
deze vereeniging, die zoowel Noord- als Zuid-Nederlanders bevatte alsook
638)
Duitschers en Skandinaviërs, heerschten bijzondere gebruiken, waarvan vooral
de gewoonte om aan iederen ‘bentvogel’ een bijnaam (bentnaam) te geven, zeer
de aandacht heeft getrokken. Houbraken licht ons daaromtrent, alsmede omtrent
de ceremoniën en bacchanalen der bent, uitvoerig in. Dank zij het archivalisch
onderzoek vooral van Dr. Hoogewerff hebben wij sinds eenigen tijd een beteren kijk
op deze 17e-eeuwsche Romeinsche schilderskolonie. Wij weten thans, dat de bent
in 1623-'24 gesticht is en niet eerder. Omstreeks 1623 moet zich een eerste kring
van bentvogels hebben gevormd, waartoe o.m. behoorden Poelenburg, Breenbergh,
Wybrand de Geest en Wouter Crabeth. Dit gezelschap breidde zich allengs uit en
bestond omstreeks 1624-'26 uit de leden, die zijn afgebeeld op de amusante reeks
639)
van teekeningen, die het Museum Boymans bezit .
De onmiddellijke aanleiding tot een nauwere aansluiting der Nederlanders mag
gezocht worden in een conflict met de Accademia di San Luca. Deze had het recht
contributies te vorderen van alle in Rome verblijvende kunstenaars en bezat tevens
het recht van taxeeren, waarvan zij 2 % der taxatie-waarde trok. Met een en ander
640)
gingen de Nederlanders niet accoord . Een onverkwikkelijke strijd ontstond, die
nog voortduurde toen in 1627 de zooeven geschetste groep artisten zich had
opgelost. Intusschen waren echter andere Nederlanders naar Rome gekomen, die
den strijd voortzetten en de Bent tot bloei brachten. Dit tijdperk van bloei valt samen
met het verblijf te Rome van P i e t e r v a n L a e r , die er sinds 1626 vertoefde. In
deze periode werd de strijd tegen de Academie gewonnen door de bentvogels,
omdat die niet toegaven. Maar voor verscheiden hunner was de aardigheid er af.
Velen volgden het voorbeeld van Van Laer, die in 1638 Rome den rug toekeerde.
Nadat dus ook deze groep grootendeels was verdwenen, begon de tijd waarin J a n
B o t h in Rome vertoefde (± 1635(?)-1640), welke werd gevolgd door een tweede
bloeiperiode, ingeleid door de komst te Rome van J a n A s s e l i j n in 1641, naast
wien in die dagen o.m. J a n L i n g e l b a c h een rol speelde. ‘Uit dezen tijd vooral
- aldus Hoogewerff - dagteekenen de berichten over de bentfeesten, ofschoon deze
ook in vroeger jaren met evenveel geestdrift gevierd zullen zijn.’ De voornaamste
641)
meesters, die in die jaren in Rome werkten, zijn : Asselijn (1641-'45), Berchem
(1643-'45), Dujardin (± 1642-'47), J.B. Weenix (1642-'47), J.v.d. Does (1644-'48),
Lingelbach (1647-'51), W. Romeyn (1650-'51), Adr. v.d. Velde (1653-'56), J. Hackaert
(1653-'58). Een vierde en laatste tijdperk begint omstreeks 1670 en kenmerkt zich,
evenals het werk der leden van de Bent in
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die dagen, door toenemende slapte. Het aantal naar Rome trekkende kunstenaars
nam af omdat Frankrijk allengs meer en meer het voorbeeld voor onze kunst werd.
En al waren er ook toen te Rome nog Hollandsche schilders die er dusdanig in trek
waren dat ze er bleven wonen - b.v. C a s p a r v a n W i t t e l (Utrecht 1647-Rome
1736, tijdelijk ook te Napels en Venetië), bekend onder den naam Vanvitelli - toch
was het met den bloei der Bent voorgoed gedaan en stierf zij allengs uit. In de
verhalen der kunstenaars echter leefde zij nog lang voort, omdat menigeen er
herinneringen aan bewaarde van feesten vol jolijt en potsierlijkheid (afb. 236). Het
langst zijn de bentnamen blijven leven. Wij willen er enkele noemen. Pieter van Laer
heette Bamboccio (Holl. Bamboots) = potsierlijke pop, omdat hij mismaakt was; Jan
Asselijn had den bijnaam Crabbetje, wegens zijn misvormde linkerhand; Karel
Dujardin heette Bockebaard, Willem Strycker, Brassemerij; Samuel van Hoogstraten
werd Batavier genoemd; Glauber Polidoor, Swanevelt Heremiet; de insecten- en
reptielenschilder Marseus heette Snuffelaer, David Beek de Gouden Scepter, terwijl
Jac. de Heusch, die zijn oom Willem slaafs navolgde, den veelzeggenden bentnaam
Afdruck ontving.
De plaats, die de Nederlandsche Bent te Rome innam tijdens haren bloeitijd, was
een zeer eigenaardige. Zij was niet alleen het verzamelpunt van Nederlandsche
gezelligheid en kunst, maar speelde tevens een in het oog loopende rol als een
centrum van vrijbuiterij, sterk gekant tegen het officieele academisme, dat in de
pauselijke Accademia di San Luca belichaamd was. De Bent voerde in haar vaan
de leus van het aan geen leerstellingen gebonden realisme en al moge zij op den
duur Claude-navolgers gelijk Both onder hare leden hebben geteld, zij bleef niettemin
tot omstreeks 1660 de typisch Noordelijke democratische tegenkracht tegenover
het even typisch Zuidelijk karakter der Accademia, wier leden zich de
vertegenwoordigers en handhavers voelden der hoogere, aristocratische kunst,
d.w.z. de historie-schildering, allegorie en mythologie in grootfiguur, altaarstukken
en monumentale decoratie in het algemeen. De realistische kunstuitingen der
Nederlanders en bovenal die der Hollanders waren schijnbaar simpel, maar
inderdaad kranig. Hun werk - en dit heeft menigen Romeinschen schilder gespeten
- was zeer in trek bij het internationaal publiek der Eeuwige Stad. Poelenburg's en
Breenbergh's kleine Elsheimer-achtige stukjes werden er als preciosa verhandeld
en toen Van Laer kwam met zijn tafreelen uit het Romeinsche volksleven, op de
Haarlemsch-realistische manier bekeken en geinterpreteerd, ja toen was dat een
gebeurtenis in de Italiaansche kunstwereld. Van Laer mag dan ook boven allen
gelden als de meest typische vertegenwoordiger van het wezen der Bent in haar
eersten bloeitijd.
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AFB. 238. PIETER VAN LAER.
ITALIAANSCHE HERBERG. - RIJKSMUSEUM.

P i e t e r v a n L a e r (eigenlijk P. Boddingh van Laer), bijgenaamd Bamboots
642)
(Haarlem 1592(?)-1642 aldaar was een merkwaardig kunstenaar. Deze mismaakte
Haarlemmer, met een geweldigen snorrebaard, reisde 1623 in Frankrijk en Italië en
kwam 1626 in Rome. Hij bleef er tot 1638 en keerde het volgend jaar te Haarlem
terug. Hij volgde in Rome niet, gelijk Poelenburg en Breenbergh, de manier van
Elsheimer, maar begon er aanstonds met het schilderen van tafreelen gelijk die zich
in de volkrijke straten, vóór de herbergen en op de ruime schilderachtige pleinen
van Rome afspeelden (afb. 238). Deze zijn knap geschilderd, maar staan wegens
hun sterke lichtcontrasten en veronachtzaamd lichtdonker achter bij hetgeen de
schilders van het volksleven ten onzent hebben gepresteerd. Ook door het grover
Italiaansche doek, dat Van Laer gebruikte en dat geen fijne behandeling toeliet,
halen zijn ‘Bambocciades’ het niet bij hetgeen werd tot stand gebracht door de
Haarlemmers, die zonder twijfel na Van Laer's terugkeer zeer door hem zijn
beïnvloed. Het door Van Laer geschapen
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Italiaansche genrestuk

AFB. 239. MICHIEL SWEERTS 1652.
DAMSPELERS. - RIJKSMUSEUM.

sloeg in Rome terdege in. Zijn niet steeds kiesche voorstellingen waren in Italië
aanstonds ongemeen gezocht en werden nog in de 18e eeuw duur betaald. Zij
werden veel nagevolgd. Aldus ontstond in Italië een wijdvertakte soort van
kabinetkunst, die een sterke tegenstelling vormde tot de inheemsche, hoewel zij
het inheemsche uitbeeldde.
Naast Van Laer noemen wij hier den reeds in ons 1e deel vermelden T h o m a s
W y c k , die in Rome sterk Van Laer's invloed onderging. Ook J a n O s s e n b e e c k
(Rotterdam 1624(?)-Weenen 1674) volgde Van Laer na. Hier te lande ziet men na
Van Laer's terugkeer een sterken invloed van zijn werk op de Haarlemmers, o.a.
de Ostade's en Wouwermans. Ook Michiel Sweerts (Brussel(?) 1624-1664 Goa in
643)
Voor-Indië behoort tot de belangrijke Nederlandsche meesters in Italië. Hij was
reeds in 1646 in Rome en woonde er nog in 1652. Lid van de Bent was hij niet,
omdat hij er zich als ‘jonker’ niet thuis voelde. Hij was in 1661 in Amsterdam. Men
rekende hem lang tot de Hollandsche schilders, maar strikt genomen behoort hij tot
de Vlamingen. Zijn werk beperkt zich vrijwel tot afbeeldingen van
schilderswerkplaatsen en van groepen zijner vrienden. Het heeft een eenigszins
Caravaggesken lichtval en doet soms in de vleeschkleur aan Sébastien Bourdon
denken. Meestal is Sweerts in de schaduwen te zwaar, gelijk ook Van Laer en diens
kring. Maar vaak maakt de opgewekte kleur dit goed, zooals b.v. het geval is bij de
Damspelers (afb. 239), in het Rijks-
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AFB. 240. MICHIEL SWEERTS. TEEKENEN NAAR MANNELIJK NAAKT. - HAARLEM.

museum Zijn ‘academie’ in het Frans Hals Museum (afb. 240) illustreert uitnemend
het teekenen naar naakt door de jongelui in Rome. Dit doek werd vroeger gehouden
voor het werk van Job Berckheyde en zou de leerlingen van Hals voorstellen, maar
644)
sinds wij Sweerts' werk kennen weten wij beter .
Naast de genreschilders namen de landschapschilders een ruime plaats in onder
de Hollanders in Rome. Nadat dezen eerst Elsheimer waren gevolgd, namen de
jongeren Claude Lorrain tot voorbeeld. Van deze Lorrain-navolgers noemden wij er
reeds verscheidene (Both, W. de Heusch, Pynacker, Jan Asselijn) in hoofdstuk XVI.
Hier moge nog H e r m a n v a n S w a n e v e l t (Woerden(?) ± 1600-1655 Parijs)
vermeld worden, dien wij reeds in Frankrijk ontmoetten en die in Rome, waar hij
van 1624-'37 woonde, een bijzonder gezocht landschapschilder was. Later schilderde
Joh. Glauber in zijn geest. Onder de schilders van landschappen met vee spande
in Rome Berchem de kroon. In dit verband mogen nog de schilders van Italiaansche
zeehavens worden genoemd, waartoe Berchem eveneens te rekenen valt (afb. 191)
en op welk terrein ook Thomas Wyck zich begeven heeft. Het meest bekend evenwel
zijn de havengezichten van J o h a n n e s L i n g e l b a c h (Frankfort 1622-Amsterdam
645)
1674 . Deze schilder, die misschien
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AFB. 241. JOHANNES LINGELBACH 1664. HAVEN AAN DE MIDDELLANDSCHE ZEE. WEENEN.

een leerling van Wouwermans was en die van 1642-'44 in Parijs verbleef, werkte
vervolgens zes jaren in Italië. Behalve door zijn havengezichten (afb. 241) is
Lingelbach bekend door zijn degelijk doorschilderde realistische Italiaansche
jachttafreelen, markten, landschappen enz., gestoffeerd met talrijke goed geteekende
figuren. Ook was hij een goed paardenschilder. In 1653 was hij in Amsterdam terug,
waar hij o.m. de twee bekende tegenhangers schilderde, die het Rijksmuseum bezit
en waarvan het eene den aanslag van Willem II op Amsterdam in 1650 verbeeldt
(afb. 242) en het andere het vertrek van Karel II van Engeland uit Scheveningen in
1660. Lingelbach heeft in Amsterdam figuren geschilderd in werken van Ruisdael,
Van Kessel, Hobbema en anderen. Ook de Gorcumsche landschap- en figuurschilder
J a c o b v a n d e r U l f t (Gorinchem 1627-1689 Noordwijk), die vóór 1664 Italië
bezocht, is bekend als ruïneschilder en vooral wegens de charmante figuurgroepen
die hij wist te componeeren. Het Mauritshuis bezit een karakteristiek exemplaar van
het fleurige werk van dezen meester, dat vrij zeldzaam is.
Een in Rome zeer gezien kunstenaar, die er tot roem en welstand geraakte, was
646)
T h e o d o o r H e l m b r e k e r (Haarlem 1633-Rome 1696 . Deze zoon van den
organist der St. Bavo-kerk te Haarlem was een leerling van Pieter de Grebber. Hij
reisde in 1653 naar Italië. Daar bleef hij, be-
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AFB. 242. JOHANNES LINGELBACH.
TOCHT VAN WILLEM II NAAR AMSTERDAM OP 10 AUGUSTUS 1650. - RIJKSMUSEUM.

houdens korte onderbrekingen, tot zijn dood. Hij werkte in Venetië, Turijn, Napels
en Rome, waar hij een Italiaansch meisje huwde. Hij was Jezuïet, zonder evenwel
geestelijke te zijn. Helmbreker werd ook lid der Accademia di San Luca, maar was
met verscheiden onzer bentvogels bevriend. Hij schilderde veel voor kerken, o.a.
den Dood van den H. Xaverius, De H. Familie (in S.M. della Place te Rome), Het
Berouw van den H. Julianus (op het hoofdaltaar der kerk S. Giuliano dei Fiamminghi)
en voorts tafreelen uit het Italiaansche volksleven, b.v. Spijziging van Armen vóór
de Kloosterpoort, Kwakzalver die zijn Waar aanprijst, en dergelijke. De genrestukken
van Helmbreker lijken op die van Van Laer; zijn kerkelijke schilderijen zijn in den
trant der toenmalige Romeinsche academisten.
Van de Hollandsche stillevenschilders in Italië zijn de voornaamste O t t o
M a r s e u s (dien wij reeds noemden en die o.a. te Florence werkte voor den
Groothertog van Toskane) en J a n B a p t i s t W e e n i x (Amsterdam ± 1621-in of
647)
vóór 1663 Doetinchem , van wiens grooten invloed op Jan Weenix en Melchior
d'Hondecoeter in ons vorig hoofdstuk sprake was. Hij was o.a. een leerling van
Abraham Bloemaert en Nicolaes Moyaert en derhalve behoeft het ons niet te
verwonderen dat hij Italië ging bezoeken, te meer daar een kunstenaar met een zóó
uitgesproken decoratief talent begrepen moet hebben dat hij daar veel kon leeren,
hetgeen inderdaad is uitgekomen. Hij vertrok eind 1642 naar Italië ‘om zijn konst te
exprementeren’. De
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AFB. 243. JAN BAPTIST WEENIX. DE JACHTBUIT. - RIJKSMUSEUM.
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AFB. 244. JAN BAPTIST WEENIX.
SLAPENDE VROUW. - MÜNCHEN.

‘Oude Weenix’, die den bentnaam Ratel kreeg omdat hij stotterde, werkte te Rome
vier jaar lang voor den kardinaal Pamfili, sinds 1644 Paus Innocentius X. In 1647
was Weenix terug in Amsterdam en sinds 1649 vertoefde hij in Utrecht, vermoedelijk
tot kort vóór zijn dood. Hij maakte stillevens, Italiaansche zeehavens en Italiaansche
landschappen met kleine figuren, en bovendien grooter figuur in een omgeving van
antieke ruïnes enz. (afb. 244), zooals ook Karel Dujardin het deed, maar met sterker
licht- en s c h a d u w c o n t r a s t e n , zeer plastisch doch met weinig actie. Dit soort
van werk vertoont sterke, ietwat naar het grauwe gedempte kleuren en is doorgaans
coloristisch minstens even belangrijk als uit een oogpunt van plastiek. Jan Baptist
maakte zich in Italië een forschen, breeden, doch egaal dunnen toets eigen. Door
zijn goeden smaak en het overleg waarmede hij werkte, ontwikkelde hij zich tot een
genre-, figuur-, portret- en stillevenschilder van meer dan gewone beteekenis. Zijn
doek met D o o d W i l d , in het Rijksmuseum (afb. 243), is een meesterstuk, dat
zelfs door Courbet niet is overtroffen.
Het spreekt vanzelf, dat de reeks van door ons genoemde meesters nog aanzienlijk
kan worden uitgebreid. Het bovenstaande moge evenwel voldoende zijn om een
overzicht te krijgen van hetgeen Italië voor onze kunst en onze kunst voor Italië
heeft beteekend.

W. Martin, De Hollandsche schilderkunst in de zeventiende eeuw: Rembrandt en zijn tijd

463
Nadat D u i t s c h l a n d in het eerst door de Hollandsche kunstenaars vooral was
bezocht op de doorreis naar of van Italië, terwijl men in het grensgebied en aan den
Rijn landschap- en architectuurmotieven zocht, kreeg dit land na het einde van den
dertigjarigen oorlog voor de onzen beteekenis doordien zich bij verscheidene
D u i t s c h e v o r s t e n een kunstzin ontwikkelde, die hun aanleiding gaf om
buitenlandsche schilders aan hun hof te laten komen of om dengenen, die er zich
meldden, opdrachten te verschaffen. Onder dezen waren de Hollanders in de
meerderheid. Vooral portretschilders trof men aan de hoven der Duitsche vorsten
aan, doch ook landschap- en architectuurschilders, stillevenschilders en zelfs enkele
zeeschilders. De kunst, aldus uit Holland bij de oostelijke buren geïmporteerd, heeft
in dat toenmaals schilderkunstig zeer slecht ontwikkelde land veel nieuws gebracht
dat aan Duitschland later ten goede is gekomen.
Door het huwelijk van den Grooten Keurvorst met Henriëtte van Oranje, die zich
door G. Honthorst lieten portretteeren (schilderij in het Mauritshuis), ontstond er een
648)
band tusschen het hof van B e r l i j n en Holland . Willem van Honthorst heeft
herhaaldelijk in Berlijn gewerkt, evenzoo Pieter Nason, die vermoedelijk omstreeks
1660 aan het Brandenburgsche hof verbleef. Jan de Baen werd in 1676
Brandenburgsch hofschilder. Twee jaar later werd de Nijmegenaar R u t g e r v a n
L a n g e v e l d of Langerfelt (Nijmegen 1635-1695 Berlijn) als hofschilder aangesteld
te Berlijn, waar hij als schilder en architect werkzaam was. Hij maakte historiën in
Vlaamschen trant, gelijk hier te lande een allegorie in het stadhuis te Nijmegen
getuigt, die De Vereeniging van Gelre en Zutfen verbeeldt en in 1670 is geschilderd.
In Berlijn werkte voorts sinds 1670 de stillevenschilder H. de Fromentiou († 1694),
die tevens toezicht hield op de vorstelijke kunstverzamelingen, raad gaf bij aankoopen
enz. Ook andere stillevenschilders werkten in Berlijn, o.a. F r a n s d e H a m i l t o n
(sinds 1661) en W. F r e d . v. R o y e n (Haarlem ± 1654-Berlijn 1723), die de manier
van jachtbuit- en vogelschilderen van zijn leermeester Hondecoeter in Duitschland
importeerde. Hij werd in 1669 verzocht naar Berlijn te komen en werd er Rector van
de kunstacademie, welk ambt hij tot zijn dood bekleedde. De Berlijnsche
kunstacademie was in 1694 gesticht door den Duitscher Schlüter en den Hagenaar
Augustijn Terwesten, die er tot zijn dood (1711) directeur was. Intusschen was
A b r a h a m B e g e y n (zie boven, blz. 434) in 1688 naar Berlijn geroepen om er
decoratieve schilderingen te maken met afbeeldingen van de voornaamste steden
uit het gebied van den keurvorst. Hij overleed er tijdens dit werk. Brandenburg bezat
in dien tijd een vloot en aanstonds zorgde de keurvorst ervoor, dat daarvan
afbeeldingen werden gemaakt. Aldus vonden de Hollandsche zeeschilders
V e r s c h u y r , N o o m s en M a d d e r s t e g (in 1698 in Berlijn) werk voor het
Brandenburgsche hof.
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649)

Voor het hof te K l e e f werkten o.m. H a m i l t o n en J a n d e B a e n . In
D u s s e l d o r p heerschte vooral in het eind der zeventiende eeuw onder de
regeering van Johan Wilhelm (1690-1716) een zeer ontwikkeld kunstleven, dat de
komst van vele Hollanders ten gevolge had, terwijl ook velen in Nederland voor hem
werkten. Houbraken wijdt hieraan eenige bladzijden (III 352 en 353), waar hij de te
650)
Dusseldorp werkzame meesters opsomt . J.F r . v a n D o u w e n uit Roermond
werkte sinds 1682 in Dusseldorp en kocht tevens in het buitenland schilderijen voor
zijn vorst. Voorts vertoefde er sinds 1696 de genreschilder E g l o n v a n d e r
N e e r , de zoon van Aert van der Neer. De bloemschilderes R a c h e l R u y s c h ,
die in 1708 tot hofschilderes werd benoemd, bezocht Dusseldorp herhaaldelijk.
A d r i a e n v a n d e r W e r f f bleef weliswaar in Holland, maar werkte daar voor
Johann Wilhelm, die hem in den ridderstand verhief en hem een jaargeld toekende.
Hier te lande schilderde bovendien G o d f r i e d S c h a l c k e n voor het hof te
Dusseldorp, zonder er evenwel heen te gaan. Later (1705) zien wij J a n W e e n i x
de reeds door ons vermelde beschilderingen voor het slot Bensberg maken, terwijl
eindelijk nog (in 1711) H u c h t e n b u r g in Dusseldorp werkte.
In K a s s e l komen wij slechts weinig Hollanders tegen: J o h a n v a n N i c k e l e n
reisde in opdracht van den vorst naar Italië en schilderde perspectieven, portretten
en jachttafreelen. P h i l i p s v a n D y c k was er hofschilder en gaf raad bij
aankoopen.
Daarentegen was h e t W e e n s c h e h o f een groot brandpunt van kunstenaars.
Het vervulde sinds de tweede helft der eeuw de rol die Praag onder Keizer Rudolf
had gespeeld. Door de politieke relaties van Weenen met de Zuidelijke Nederlanden
651)
waren de Vlaamsche schilders er in de meerderheid . Van de Hollanders noemen
wij S a m u e l v a n H o o g s t r a t e n , die er van 1651 tot '54 werkte, en voorts
F o l p e r t v a n O u w e n a l l e n (Utrecht 1635-Weenen 1715), die in 1678
‘kaiserlicher Kammermaler’ van Leopold I werd. Hij maakte, evenals Begeyn dit in
Berlijn had gedaan, afbeeldingen van de voornaamste steden des Rijks. Hij overleed
in Weenen. Voorts werkten er schilders als J a n v a n O s s e n b e e k (o.a. als
theater-decorateur) en Jan Weenix' leerling D. V a l c k e n b u r g , die er jachtstillevens
schilderde voor den vorst van Liechtenstein. Deze reeks zet zich tot in de 18e eeuw
voort, toen M a r t i n u s M i j t e n s de lievelingsschilder werd van Keizerin Maria
Theresia.
Z w i t s e r l a n d e n d e A l p e n werden bijna uitsluitend door onze kunstenaars
bezocht op weg naar of op den terugweg van Italië, enkele malen ook bij wijze van
verlenging van een reis langs den Rijn. H e r m a n S a f t l e v e n kwam niet verder
dan Bazel. H e r c u l e s S e g h e r s ' Zwitsersch verblijf hangt vermoedelijk samen
met een reis naar Italië. Hij reisde langs Schaffhausen
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en door Graubünden

AFB. 245. ABRAHAM WUCHTERS.
DEENSCH EDELMAN. - KOPENHAGEN.

en daarna over een der Alpenpassen. De Alpen hebben voorts bovenal bestudeerd
R o e l a n t S a v e r y (die van 1606 tot 1608 in Tirol reisde voor Rudolf van
Habsburg), J a n H a c k a e r t (die een tijdlang in Zürich heeft vertoefd en uit eigen
beweging natuurstudies in Zwitserland maakte, o.a. in Graubünden), terwijl voorts
van enkele andere Hollanders, die Zwitserland op de doorreis bezochten,
652)
belangwekkende studies zijn overgebleven .
Ook D e n e m a r k e n e n Z w e d e n maakten gretig gebruik van de diensten der
Hollandsche schilders, vooral van die der portrettisten. In D e n e m a r k e n werkte
allereerst P i e t e r I s a a c s . Deze was geboren te Elsenör in 1569 uit Haarlemsche
ouders, werd vervolgens leerling van Ketel, bezocht Italië en daarna Amsterdam.
Omstreeks 1607 ging hij naar Denemarken, waar hij met tusschenpoozen tot 1625
653)
werkte. Hij overleed in 1625 . J a c o b v a n D o o r d t was er hofschilder van
1610-1630. K a r e l v a n M a n d e r d e J o n g e (III) (Delft ± 1610-1670
Kopenhagen) maakte er portretten en historiestukken. Ook hij werd hofschilder.
Ook trokken de portret- en historieschilders W e r n e r v a n
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654)

Valckert
en de zwager van Karel van Mander III, A b r a h a m W u c h t e r s
655)
(geb. in Holland ± 1610, overl. te Sorö 1683, zie afb. 245 er heen (1640). Later
volgde T o u s s a i n t G e l t o n (geb. ± 1630 in Holland(?), overl. 1680 te
656)
Kopenhagen als hofschilder in Kopenhagen en Stockholm sinds 1658. Verder
werkten er de landschapschilder J a c o b K o n i n c k , de broer van Philips Koninck,
657)
en diens gelijknamige zoon (Den Haag ± 1640-Kopenhagen 1724 , alsmede de
bloemschilder P.v.d. H u l s t , die in Rome den bentnaam Zonnebloem had
658)
gekregen . Van deze meesters is Wuchters ontegenzeglijk de knapste. Zijn ferm
geschilderde elegante beeltenissen, die niet vrij zijn van invloed van Anthonie van
Dyck, zijn een sieraad van menig Deensch interieur.
Wij wezen er reeds in ons eerste deel (blz. 130) op, dat Gerard Honthorst in 1639
niet minder dan 25 historiestukken te leveren kreeg voor Koning Christiaen van
Denemarken. Honthorst bleef evenwel in Holland.
In Z w e d e n was de Hollander D a v i d B e c k (Arnhem(?) 1610(?)-1656 Den
659)
Haag , die een zeer knap portrettist was in de manier van zijn leermeester Anthonie
van Dyck, sinds 1647 hofschilder van Koningin Christina. Later, in 1677, was
M a r t i n u s M i j t e n s (Den Haag 1648-1735 Stockholm; zoon van Isaac Mijtens)
de gezochte conterfeyter van hof en adel. Voorts treffen wij in Stockholm van 1652(?)
tot ± 1665 den Gorcumschen genre-, landschap- en portretschilder G o v e r t
C a m p h u y z e n aan, die er als hofschilder van Koningin Maria Eleonore vooral
portretten heeft moeten maken. Ook de Leidsche genreschilder B a r t o l o m e u s
M a t o n , leerling van Dou, werkte een tijdlang in Zweden. Hij overleed te Stockholm
in 1684. De Hollandsche stillevenschilder N i c o l a e s v a n G e l d e r , die in den
trant van Van Aelst werkte, heeft eveneens eenigen tijd in Stockholm gewerkt. En
eindelijk vinden we er A l l a r t v a n E v e r d i n g e n . Deze is wellicht de eenige
Hollander, die minder om het gewin dan om het natuurschoon naar Zweden is
getrokken. Of was het uitsluitend op verzoek van Lodewyck Trip, dat hij er heen
ging? Hij heeft er althans diens geschutgieterij te Julitabroeck vereeuwigd in een
groot doek, dat het Rijksmuseum bezit. Deze reis, tusschen 1640 en '44, was dan
misschien de aanleiding tot zijn verdere uitstapjes in Zweden, die de reeds door
ons besproken fraaie landschappen deden ontstaan, die Van Everdingen's roem
uitmaken.
Wij willen thans nog zeer in het kort nagaan, waar elders in de 17e eeuw Hollanders
660)
in den vreemde vertoefden. Wij vinden dan in R u s l a n d
J.H. B e h r i n g als
661)
hofschilder van Tsaar Peter ; in P o l e n o.m. de portretschilders P. D a n c k e r t s
en A. W e s t e r v e l t , in D a n t z i g den land-
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AFB. 246. FRANS POST 1655.
HOLLANDSCHE OFFICIERSWONING IN BRAZILIË. - NEURENBERG.

schapschilder A n t . W a t e r l o o ; in S p a n j e G e r a r d T e r b o r c h als schilder
van den Graaf van Peñeranda; in P o r t u g a l I s a a c M i j t e n s omstreeks 1662
als hofschilder der koningin, terwijl terzelfder tijd D i r c k S t o o p zich in Lissabon
bevond, vanwaar hij later naar Engeland vertrok. Onzen genreschilder E s a i a s
B o u r s s e treffen wij aan op C e y l o n en aan d e K a a p , terwijl de Leidsche
662)
stillevenschilder Philips Angel , aan wien wij de oudst bekende afbeelding danken
663)
van de bouwvallen van Persepolis , het bracht tot hofschilder van den Sjah van
Perzië.
664)
In N e d e r l a n d s c h - O o s t - I n d i ë
zijn eveneens enkele Hollandsche
schilders werkzaam geweest, maar zij beteekenden niet veel. Wij noemen J a n
M i n t e , die gezichten op Batavia en dergelijke schilderde; J a c o b K o e m a n , in
665)
1664 te Batavia als conterfeyter werkzaam , den stillevenschilder H a r m e n v a n
666)
S t e e n w i j c k , den Leidschen Dou-navolger I s a a c K o e d y c k en eindelijk
C o r n e l i s Z u y t h o f , den schoonzoon van Rembrandt, die nog in 1681 als
portretschilder te Batavia werkzaam was en er in 1692 cipier der burgergevangenis
werd. Aan de Hollandsche kunstenaars in Oost-Indië is een afzonderlijke studie
666a)
gewijd door Dr. W.F. Stapel .
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Belangrijker was hetgeen in B r a z i l i ë werd gepresteerd tijdens het
gouverneurschap van Johan Maurits van Nassau. Daar werkte toen de
667)
landschapschilder F r a n s P o s t (Leiden ± 1612-1680 Haarlem , die er van 1637
tot 1644 talrijke uit ethnografisch en topografisch oogpunt belangrijke landschappen
teekende en schilderde, waarna hij, thuis gekomen, kunstwerken maakte, die om
hun schilderachtig arrangement niet minder dan om de gevoelige weergave der
atmosfeer terecht geprezen worden (afb. 246). In later jaren werd zijn werk koeler
en bonter. Hij specialiseerde zich na zijn terugkeer uit Brazilië geheel in dit soort
van werk, vrij componeerende naar zijn schetsen, zoodat lang niet alle schilderijen
van zijn hand topografische waarde hebben.
Behalve Post werkte ook de zee- en portretschilder A b r a h a m W i l l a e r t s (Dl.
I blz. 268) eenigen tijd voor Johan Maurits in Brazilië. In S u r i n a m e werkte, gelijk
wij reeds vermeldden, de vogel- en plantenschilder D i r c k V a l e k e n b u r g , gelijk
o.a. blijkt uit een aantal zijner teekeningen en uit een schilderij in het Museum te
668)
Kopenhagen . Of er in de 17e eeuw reeds Hollanders schilderden in
N o o r d - A m e r i k a , is nog niet met zekerheid bekend. Namen als P.v.d. Lyn, Jac.
Gerritsz. Strycker en Evert Duyckinck duiden daar wel op, maar het kunnen evengoed
Vlamingen zijn. Ook de Franschman (of Waal) uit Leiden, H e n r i C o u t u r i e r ,
werkte in Nieuw Amsterdam. De afbeeldingen naar het weinige werk, dat van deze
portretschilders bekend is geworden, vertoonen ons slappe navolgingen van de
669)
gemiddelde Hollandsche prestaties uit het einde der 17e eeuw .
Uit het bovenstaande blijkt de ruime verspreiding onzer schilderkunst in het
buitenland in de 17e eeuw door de Hollandsche schilders, die gedurende eenigen
tijd of op den langen duur in den vreemde verbleven.
Nog op een andere manier werden de Hollandsche kunstopvattingen en technieken
verspreid, n.l. doordien buitenlanders hier kwamen leeren. Aan dezen, alsmede aan
de schilders van vreemden bloede, die naar Holland immigreerden, willen wij de
laatste bladzijden van dit hoofdstuk wijden. Op het einde der zestiende eeuw kwamen
tal van protestantsche kunstenaars uit den vreemde naar Holland, vooral Vlamingen,
die deels uit eigen land, deels uit streken waarheen zij waren uitgeweken, naar de
Noordelijke Nederlanden trokken. Frans Hals' ouders, uit Antwerpen, vestigden zich
te Haarlem. Ook de ouders van Metsu waren Vlamingen. Voorts waren van
Vlaamsche afkomst de Van de Velde's, de De Bray's, de Hondecoeters, Thomas
de Keyser en Van der Helst, terwijl Carel van Mander, Roelant Savery, de
Bosschaerts, Keirinx, David Vinckboons, de zeeschilders Willaerts en Porcellis, de
portrettist Cornelis van der Voort, de schilder-architect Van Bassen,
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alsook Jacob de Gheyn geboren Vlamingen waren. Gillis van Coninxloo en andere
670)
Vlaamsche landschapschilders immigreerden uit Frankenthal in de Palts .
Op dezen op godsdienstige oorzaken berustenden toevloed volgde een geleidelijke
vestiging of kort verblijf van buitenlanders, dat gedeeltelijk zijn oorsprong vond in
politieke omstandigheden (verdrijving der Stuarts uit Engeland), gedeeltelijk in
economische (groei onzer welvaart) en ten slotte in de aantrekkingskracht, die
671)
enkele onzer groote meesters uitoefenden (Hals, Rembrandt , Van der Helst, De
Heem) en in onze behoeften aan portretten in internationalen stijl (Van Dyck werkte
1628 en 1641 in Holland) en aan buitenlandsche decoratieve kunst (Jordaens werkte
1647 in het Huis ten Bosch, de Luikenaar Lairesse werd 1667 burger van
Amsterdam).
Merkwaardig is, dat de buitenlandsche kunstenaars, zelfs de Vlaamsche, in den
bloeitijd in Holland geen school hebben gemaakt. Integendeel, men kan zeggen dat
een groot deel hunner hetzij geheel verhollandscht hier blijft werken, hetzij min of
meer verhollandscht naar eigen land terugkeert. Een typisch voorbeeld van het
eerste is Ludolf Bakhuyzen uit Emden, terwijl het werk van Adriaen Brouwer op
merkwaardige wijze het tweede verschijnsel illustreert.
Zonder in details te kunnen treden, sommen wij thans de namen op van eenige
markante uit het verdere buitenland in de 17e eeuw hierheen gekomen schilders.
Uit D u i t s c h l a n d afkomstig zijn o.m. de stillevenschilder Pieter Claesz.
(Burgsteinfurt), de portret- en historieschilder Govert Flinck (Kleef), de portrettisten
Joachim van Sandrart (Frankfort), Jurriaen Ovens (Holstein) en G. Kneller (Lubeck).
Voorts Rembrandt's leerling Chr. Paudisz (Nedersaksen), Spilberg (Dusseldorp;
leerling van Flinck te Amsterdam), Jan Steen's leermeester Knupfer (Leipzig),
Terborch's leerling Netscher (Heidelberg), Lingelbach (Frankfort), Glauber (te Utrecht
geboren uit Duitsche ouders), Mignon (Frankfort), F. de Moucheron (uit Emden),
671a)
W. Heimbach (Ovelgönne, navolger van Duyster , Matthias Scheits (Hamburg,
leerling van Wouwermans), alsook de Hamburgsche decoratieschilder Ottomar
672)
Elliger, die Lairesse hielp .
Uit E n g e l a n d kwamen o.a. Pieter Molijn, Isaac en Simon Luttichuys, Cornelis
Janssens van Ceulen, de gevoelige portretschilder Abraham de Raguineau (Londen
1623-na 1681 Zierikzee?) en de Schot W.G. Ferguson (1633-na 1695).
Veel F r a n s c h e n e n W a l e n waren hier niet, vooral omdat Parijs in de 17e
eeuw een belangrijk kunstcentrum was, dat de Fransch sprekenden sterker trok
dan Holland. Eenige Leidsche navolgers van Rembrandt's vroege
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werk waren Franschen: Dubordieu (uit Rijssel), Jouderville, De Rousseau (uit
Tourcoing). Ook Henri Couturier, die tegen 1650 naar Amerika ging en er o.a. het
portret van Stuyvesant schilderde, werkte voordien in Leiden. Uit Rijssel kwamen
naar Holland de twee portretschilders Vaillant en de landschapschilder Waterloo,
673)
terwijl Jan Asselijn en Karel Dujardin wel van Fransche afkomst zijn .
Dat gedurende de geheele 17e eeuw verscheidene onzer kunstenaars, hoewel in
674)
Holland blijvend, voor het buitenland hebben gewerkt , hebben wij reeds telkens
terloops vermeld.
Aldus oefende onze kunst op verschillende wijzen invloed op de verdere
ontwikkeling van het schilderen in een groot deel van het overige Europa en zelfs
daarbuiten.

Eindnoten:
604) Zie Dr. H. Gerson, Ausbreitung und Nachwirkung der Holl. Malerei des 17. Jahrhunderts. Haarlem
1942. Antwoord op een door Teyler's Tweede Genootschap uitgeschreven prijsvraag, en in de
werken van het Genootschap, gedrukt. In dit voortreffelijk werk vindt de lezer uitvoerig uiteengezet
hetgeen wij hier slechts summier kunnen behandelen. Slechts de voornaamste kunstenaars en
verschijnselen konden door ons worden genoemd en de expansie als zoodanig (d.w.z. de invloed
onzer kunst in het buitenland door den trek der onzen naar elders en het verblijf van
buitenlandsche schilders ten onzent) komt slechts terloops ter sprake.
605) Zie over dit alles Deel I, blz. 66, 111, 112.
606) Deze atlas bevindt zich in de Staatsbibliotheek te Weenen. Het dagboek van Schellinks' reis
bevindt zich in de bibliotheek te Kopenhagen (zie Thieme Becker in verbo Doomer), een ander
exemplaar in de Bodleian Library te Oxford (zie Hofstede de Groot in Zeitschr. f. Bild. Kunst
XXXI (1920), 7. Zie ook Gerson blz. 48, noot 1.
607) Bredius, Künstler-Inventare II 432.
608) Zie vooral ook Gerson 205, 354, 48. Gerson trekt in twijfel of Schellinks door v.d. Hem gezonden
is. Over Van der Vinne's dagboek van deze reis zie Dl. I blz. 411 en vgl. Gerson 48 en register.
609) Den Grondt der Edel Vrij Schilder-Const par. 61-75.
610) Dl. I, blz. 35, 66, 229-30.
611) Zie voor deze meesters het register van Dl. I.
612) Thomas Willeboirts Bosschaert (Bergen Op Zoom 1614-Antw. 1654). Hij was geheel en al een
Rubens-navolger en moet dus eigenlijk tot de Vlamingen gerekend worden.
613) Justus van Egmont werd in 1601 te Leiden uit Vlaamsche ouders geboren en keerde weldra
naar die stad terug. In 1615 was hij er in de leer bij Kasper van den Hoeke. In 1618 vertrok hij
naar Italië. Na zijn terugkeer van daar werkte hij tot 1628 bij Rubens, waarna hij naar Parijs
vertrok. Hij richtte er in 1648 de Académie mede op. In 1649 was hij in Brussel en vóór 1653
wederom te Antwerpen waar hij tot zijn dood bleef. Hij was een zeer knap historie- en
portretschilder. Kunsthistorisch behoort hij deels tot de Vlaamsche, deels tot de Fransche school.
614) Andere Hollanders te Antwerpen: C.W. Eversdyck, Corn. v. Haerlem, v. Helt Stokade, Hillegaert,
v.d. Mast, H.v. Steenwyck, Abr. de Vries.
615) Dl. I, blz. 370.
616) Zie Hofstede de Groot in Zeitschr. f. Bildende Kunst N.F. XXXI, 8. Govert Flinck, Klevenaar van
geboorte, heeft daar eveneens een tijdlang gewerkt, alsook de portretschilder Jan de Baen en
enkele andere Hollanders die in de gunst stonden bij den te Kleef resideerenden Graaf Johan
Maurits van Nassau. Zie G. Galland, Der Grosse Kurfürst und Moritz von Nassau, Frankfort
1893. Over dit alles uitvoerig Gerson blz. 205 vlgg..
617) Gerson, 367 vlgg..
618) Zie over Daniël Mijtens Thieme Becker, O.H. 1907 en Gerson 370 vlg..
619) W.H. Carpenter, Pictorial Notices, consisting of a memoir of Sir Ant. van Dyck, ... and a Variety
of interesting particulars to the other artists patronized by Charles I; London 1844.
620) Thieme Becker; C.H. Collins Baker, Lely and the Stuart portrait painters. London 1912.
621) Walpole, Anecdotes of Painting in England, London 1888, I 263.
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622) Willem Wissing, portretschilder, geb. te Amsterdam ± 1656, overl. te Burleigh in Engeland 1687.
Hofschilder van Jacobus II.
622a) Vgl. Gerson 398 vlg..
623) In het eind der 16e eeuw hadden Cornelis Ketel (1566), A. Bloemaert en Wttewael Frankrijk
bezocht. Er is eenige invloed van de school van Fontainebleau merkbaar, maar van beteekenis
voor onze schilderkunst is die niet geweest. Vgl. Fr. Antal, geciteerd in aant. 68 van Deel I, en
de tegenovergestelde opvatting van Kaufmann, wiens werk op dezelfde plaats is aangehaald.
624) Zie aant. 613.
625) Zie Thieme Becker.
626) Zie Gerson blz. 47 en 48. Jacob Ruisdael is weliswaar te Caen gepromoveerd maar wij weten
niet met zekerheid of hij in Frankrijk heeft geschilderd of geteekend. K.E. Simon (Burl. Mag.
LXVII, 1935, 132) acht dit niet uitgesloten en wijst enkele doeken aan, die mogelijk Fransche
motieven bevatten.
627) Zie Thieme Becker in verbo De Helt Stocade.
628) Houbraken III 341.
629) Gazette des Beaux Arts 1926 (2me pér., vol. 14, p. 287).
630) Zoon van Wouter Knijff. Geb. te Haarlem 1639, overl. te Londen 1681. Woonde 1672 te Parijs.
629a) Zie resp. blz. 459 en 422. Er vallen nog meer namen te noemen. Zie Gerson 46 vlgg..
631) Wilh. Waetzold, Das klassische Land. Wandlungen der Italiensehnsucht. Leipzig 1926. H. Egger,
Römische Veduten, 2 dln., Weenen 1931-32. A. Bertolotti: Artisti Belgi ed Olandesi a Roma nei
sec. XVI e XVII. Firenze 1880. G.J. Hoogewerff, Bescheiden in Italië omtrent Nederl. Kunstenaars
en Geleerden. 3 dln., 's-Gravenhage 1917. T.H. Fokker, Werke Niederländ. Meister in den
Kirchen Italiens, Hg. 1931. T.H. Fokker, Noord- en Zuid-Nederl. Kunstwerken in de Kerken der
voormalige Vorstendommen en Hertogdommen van Noord- en Midden-Italië. Meded. Ned. Hist.
Instituut, Rome 1928, 173.
632) O.a. Bor, H. Bloemaert, Terbrugghen. Ook Wttewael, die van A. Bloemaert's leeftijd was. Vgl.
over deze allen hst. III.
633) O.a. Jan van Bylert, D.v. Baburen, M. Stomer e.a. Zie hst. III en vgl. ook A. von Schneider,
Caravaggio und die Niederländer, Marburg 1933.
634) Het is opmerkelijk, dat verscheiden Hollanders, die zich misschien wonder veel van hun
Italiaansche reis hadden voorgesteld, als kunstenaars nauwelijks eenigen of zelfs geen enkelen
invloed daarvan ondergingen. Moreelse, die in 1604 Italië bezocht, is slechts weinig
veritaliaanscht; bij Floris van Dyck, Pieter van Rijck, H.C. Vroom, D. Bailly, Knibbergen en
verscheidene anderen is geen spoor te ontdekken van eenigen indruk, dien de Italiaansche
kunst of natuur op hen heeft gemaakt.
635) Zie Gerson t.a.p. en de korte doch uitnemende analyse van R. Oldenbourg in Preuss. Jahrbuch
XXXV (1914), 137.
636) Zie Hoofdstuk XVI.
637) Zie over de Roomse Bent: Houbraken II 269 (beschrijving kamer der bentvogels); Houbraken II
347-360 (ceremonieel en bentnamen); Houbraken III 101-104 (bentnamen); Obreen's Archief
III 207 (afb. en beschrijving der geteekende portretten van bentvogels in het Museum Boymans,
met hun bentnamen); Bode u. Valentiner, Zeichnungen alt-Holl. Genremaler, Berlin Julius Bard
1907 (2 tafreelen met bentvogels naar Asselijn); G.J. Hoogewerff, De Stichting der Ned.
Schildersbent te Rome (met 3 afbb.) in Bredius-Bundel 1915, 109; dezelfde in Meded. v.h. Ned.
Hist. Instituut III 1923, blz. 223; bentvogels te Rome en hun feesten (met afbb.); dezelfde in
dezelfde Mededeelingen IX 1929, blz. 149 (met afbb.); dezelfde in Meded. Kon. Acad. v.
Wetensch. Afd. Letterkunde, Dl. 62, Serie B, blz. 117 (1926): De Ned. Kunstenaars te Rome in
de 17e eeuw en hun conflict met de Academie v. St. Lucas. Zie voorts de literatuur-opgaven bij
de artikelen Jan Liss en P. van Laer bij Thieme Becker en hierboven aant. 631. Van beteekenis
voor den tijd van verval zijn een prent in de ‘Reizen’ van Cornelis de Bruyn en drie prenten van
o

Matthias Pool naar Ascanius van Wijnen, voorstellende drie ceremoniën: 1 . de wijding van den
o

638)

639)

640)
641)

o

nieuweling aan de voeten van Bacchus, 2 . het uitreiken van de bul, 3 . de maaltijd, door den
nieuweling na afloop aangeboden.
O.a. Jan Lis (of Lys) uit Holstein, dien wij niet bespreken. Hij had Rome reeds in 1625 weer
verlaten. Zie over hem L. Oldenbourg in Preuss. Jahrb. XXXV (1914), 137, Ch. Sterling in La
Renaissance 1936 I 33, vooral Kurt Steinbart, Johann Liss, Berl. 1940, Deutscher Verein. f.
Kunstwissenschaft, en V. Bloch in Feestbundel Friedländer 1942. Honthorst behoorde niet tot
de Bent, want hij was reeds in 1621 uit Rome vertrokken.
Alle afgebeeld bij Obreen III 207. O.i. zijn het wel degelijk copieën naar een wandschildering.
Hiervoor pleit de architectonische bouw, o.a. rond de Bacchusgestalte. Op een der prenten van
Pool, in de vorige aant. genoemd, vertoont de lokaliteit der Bentvogels wandschilderingen van
later datum, evenwel eveneens met een Bacchus in het centrum op den muur.
Hoogewerff in Meded. Kon. Acad. t.a.p. blz. 119 en 122.
Hoogewerff, Meded. Kon. Acad. blz. 29.

W. Martin, De Hollandsche schilderkunst in de zeventiende eeuw: Rembrandt en zijn tijd

642) Zie G.J. Hoogewerff bij Thieme Becker XXII 196 en dezelfde in O.H. 1932, 1 en 205, 1933, 103
en 250 (Pieter van Laer en zijn vrienden). Zie ook Hofstede de Groot, A. Houbraken u. seine
Groote Schouburgh, register blz. 510. Dr. A. Welcker (O.H. 1942, 80) heeft aangetoond dat Van
Laer eigenlijk heette P. Boddingh van Laer en de broer was van den bekenden schoonschrijver
Nic. Boddingh v. Laer te Haarlem.
643) Zie Th. Becker XXXIII, 348 en O.H. XXV 133, XXIX 134, XXXIV 190 en 181; Zeitschr. f. Bild.
Kunst 1910, 45.
644) Zie Dl. I, aant. 462.
645) Zie Wurzbach en Thieme Bccker.
646) Vgl. aant. 608. Zie Thieme Bccker O.H. 1913, 27, en vooral Gerson 48, 205 en 354.
647) Zie Wurzbach en O.H. 1928, 177.
648) Paul Seidel, Die Beziehungen des Grossen Kurfürsten und Königs Friedrichs I zur Niederl. Kunst,
in Preuss. Jahrb. 1890, 119 vlgg. G. Galland, Hohenzollern und Oranien, Strassburg 1911. C.
Hofstede de Groot, Künstlerische Beziehungen zwischen Holland und Deutschland, in Zeitschr.
f. Bildende Kunst N.F. XXXI 1919. Wij noemen slechts eenige van de aldaar opgesomde
meesters.
649) G. Galland, Der Grosse Kurfürst und Moritz von Nassau, Frankfurt 1893. Zie ook aant. 616.
650) Zie ook Lohmeyer in Monatshefte f. Kunstwissenschaft 1919. 175.
651) Alex. Hajdecki, Die Niederländer in Wien (O.H. XXIV, 108, XXV, 9), noemt uitsluitend
Zuid-Nederlandsche namen.
652) Zie Dr. S. Stelling-Michau, Unbekannte Schweizer Landschaften aus dem XVII. Jahrh. Zürich
1937.
653) Thieme Becker en Bredius, K. Inv. V 1473 en VII 129.
654) Zie catalogus Centraal Museum Utrecht 1933, blz. 299.
655) Later was hij in Rome hofschilder van Christina van Zweden. Zie Kunstmuseets Aarsskrift,
Kopenhagen 1941, 79.
656) Zie Thieme Becker.
657) Zie over beide meesters en de verwarring die er omtrent hen heerscht, Thieme Becker.
658) Over P.v.d. Hulst zie Thieme Becker en Künstler-Inventare IV 1371.
659) Zie Thieme Becker in Künstler-Inventare IV 1267, benevens de daar aangehaalde literatuur.
660) D.S. van Zuiden, Bijdrage tot de kennis van de Hollandsch-Russische relaties in de 16e-18e
eeuw, Amsterdam, Gebrs. Binger 1911.
661) K. Inventare I 275 en Leupe in Ned. Spectator 1873, 260 en 265.
662) Zie boven, aant. 557 en Leupe, Ned. Schilders in Perzië en Hindoestan, Ned. Spectator 1873
blz. 260 en 265. Vgl. ook v.d. Willigen, Les Artistes de Harlem, p. 68-73.
663) O.H. XXIX (1911), 1 vlgg.
664) Vgl. Oude Kunst III (1917); Mevr. J. de Loos-Haaxman, De Landsverzameling Schilderijen in
Batavia, Lnd. 1941; Dr. F.W. Stapel, Gouverneur-Generaal van Ned. Indië. Den Haag 1941.
665) Ned. Indië Oud en Nieuw VI, afb. 6.
666) Zie Dl. I blz. 416.
666a) Dr. F.W. Stapel, Gesch. v. Ned. Indië, Dl. III, hst. 11, Wetenschap en Kunst. A'dam 1939.
667) Wurzbach; Thieme Becker; Oude Kunst III 197 en VII 121; Bulletin Oudheidk. Bond 1905, 57;
C. Molengraaf-Gerlings, Johan Maurits van Nassau en de korte bloeitijd van Hollandsch-Brazilië
1636-1644.
668) Zie Gerson 556.
669) Vgl. den catalogus van de Exhibition of the earliest known portraits of Americans by painters of
the 17th, 18th and 19th centuries. The Union League Club New York 1924. Zie vooral Gerson
557 vlgg.
670) Ed. Plietzsch, Die Frankenthaler Maler. Leipzig 1910.
671) Behalve aan Rembrandt's Fransche en Duitsche leerlingen denken wij aan zijn Vlaamschen
vriend, den portret- en historieschilder Christiaen Dusart (Amst. 1618-1682 aldaar).
671a) Zie: Gertrud Göttsche, Wolfgang Heimbach, Deutscher Verein f. Kunstwissenschaft 1935.
672) Zie D. van Zuiden in Bredius-Bundel 1915.
673) Andere Franschen: Hannot, Carel Hardy uit Valenciennes; de Leidsche genreschilders Naiveu,
Maton(?).
674) O.a. Rembrandt, Mierevelt, Dou en de Leidsche fijnschilders, Honthorst, Schalcken, De Witte,
Van der Werff, J. Weenix.
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De nabloei; de tijd na Rembrandt's dood
(1670-1700) (afdeeling D).
*

Twaalfde hoofdstuk (XXI) - Geleidelijke veranderingen in techniek
en kleur. De meesters uit het einde der eeuw. Nabloei en verval.

AFB. 247. DAVID VAN DER PLAES. PORTRETGROEP. - PARTICULIER BEZIT.

In de vorige hoofdstukken hebben wij gezien, welk een geweldigen opgang
Rembrandt's lichtschildering maakte en hoe deze een tijdlang een goed deel onzer
portret-, genre-, landschap- en stillevenkunst beheerschte. Men kan zeggen, dat zij
nog bij 's meesters dood haren invloed deed gelden. Rembrandt's techniek
daarentegen viel op den duur niet in den smaak, noch bij de schilders, noch bij het
publiek. Daarom zagen zijn meeste leerlingen weldra uit naar een rustiger en meer
egale schilderwijze. Dit had ten gevolge, dat Rembrandt's impressionisme na 1655
uitstierf en nog slechts

*

Hoofdstuk XXI van het complete werk ‘De Hollandsche Schilderkunst in de 17e Eeuw’.
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door Aert de Gelder met vrij slappe hand werd voortgezet. Aangezien de pittige
schilderwijze van Frans Hals eveneens onnavolgbaar was gebleken, hadden in
onze schildertechniek spoedig de durf en tevens de toevalligheden afgedaan.
Reeds kort na 1650 waren Barent en Carel Fabritius gekomen met een variant
op Rembrandt's lichtschildering, n.l. den lichten in stede van den donkeren
achtergrond. Het streven naar meer helderheid, dat zich in deze pogingen uitte,
deed zich tegelijkertijd ook bij andere schilders voor en werd, merkwaardig
verschijnsel, weldra door Rembrandt-zelf tot op zekere hoogte aanvaard: reeds in
den Six (1654) en meer nog in De Staalmeesters (1662). Het streven van Carel
Fabritius naar helder licht werd door Vermeer voortgezet en leidde omstreeks 1656
tot diens groote zege op het gebied der lichtschildering, Het Gezicht op Delft (afb.
93).
Het open licht, dat aldus zijn intrede in onze kunst deed, heeft evenwel de winsten,
door de lichtdonker-schildering behaald, allesbehalve te niet gedaan. Een nauwkeurig
bestudeeren, kennen en weergeven der halfschaduwen en weerkaatsingen bleef
een hoofdzakelijke eisch. Het streven naar helderheid begon evenwel de schokkende
lichtcontrasten te bannen. Men krijgt den indruk, dat deze reeds in 1660 allesbehalve
meer in den smaak vielen. Na 1670 treft men ze nauwelijks meer aan.
De rustiger techniek en het heldere licht, beide geboren uit weerzin tegen het
onstuimige en het niet aanstonds verklaarbare, zijn de eerste voorboden der andere
eischen, die in het Holland van na den Munsterschen vrede kunstenaars en publiek
allengs aan de schilderijen gingen stellen. Dit sloot de herleving van een virtuositeit
gelijk die van Van Goyen evenzeer uit als het de ontwikkeling der fijnschildering van
een Dou tot in het overdrevene bevorderde.
Een derde factor van beteekenis in het zich wijzigend uiterlijk van het Hollandsch
schilderij na 1650 is de kleur. Deze werd door de geboden helderheid langzamerhand
lichter. Hoe meer het zwart en donkerbruin uit de schaduwen verdwenen, des te
kleiner werd de afstand tusschen het hoogste licht en het diepste donker. Dit verlies
aan kracht trachtten de schilders te compenseeren door kleur-tegenstellingen, die
het groote gevaar met zich brachten van bontheid. Deze werd door het publieke
verlangen naar kleur (kleeding, huis-inrichting) in de hand gewerkt en aldus gingen
de gevolgtrekkingen die de ontwikkeling binnen de kunst-zelve met zich bracht,
675)
hand in hand met de gewijzigde aesthetische verlangens in het dagelijksch leven .
In het eerst, tot ongeveer 1660, bleef in het Hollandsch schilderij de kleur nog
ondergeschikt aan den min of meer gedempten toon van het geheel; d.w.z. men
vermeed vooralsnog het bonte en gebruikte het heldere koloriet
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nog vaak in verband met zeer donkere diepe tonen, hoewel er reeds verrassende
voorbeelden van sterke, zelfs van schelle kleur zijn aan te wijzen, zelfs in het oeuvre
van zeer begaafde kunstenaars met grooten smaak, gelijk Barent Fabritius en Gerard
Terborch. Dat deze coloristische frontverandering onze aandacht niet sterk trekt, is
het gevolg van de omstandigheid dat heden ten dage doorgaans gele en geelbruine
vernissen deze bontheid bedekken, zoodat de verzoenende toon, dien deze
teweegbrengen, de ware coloristische bedoeling van den kunstenaar verbergt.
Tusschen 1660 en 1670 wint de afwisselende heldere kleur met den dag meer
terrein. Om dit goed te leeren zien, bezoeke men het systematisch geordend
Rijksmuseum te Amsterdam. Men ziet daar duidelijk, hoezeer de schilderijen in de
laatste kabinetten-reeks in kleur verschillen van die der voorafgaande vertrekken.
In het algemeen kan men het verschil goed observeeren door het werk van
eenzelfden schilder van ± 1635 à '40 met dat van ± 1660 à '70 te vergelijken. Men
vergelijke maar eens een vroegen, stemmigen Dou met een laat, bont werk van
dezen meester, of een grijzen vroegen Ostade met een laten bonten. Of men
beschouwe de drie stadia van Van der Helst's schilderwijze in het Museum Boymans:
het stoere, in zwarten en grijzen raak geschilderde portret van den predikant van
1638, het gladde, opgewekt kleurige en elegant bedoelde jonge paar van 1654 en
het bonte, gelikte koopmansportret van 1669 (vgl. ook blz. 152 en 153). Analoge
verschillen vertoonen een vroege en een late Terborch, een vroege en een late
Netscher. Menig schilder, die begon als volgeling der grijze school, eindigde als
aanbidder van het opgewekt kleurige (De Heem, W.v.d. Velde Jr.).
In het laatste kwart der eeuw openbaart zich een toenemende invloed van de
techniek der Leidsche fijnschilders. Niet alleen worden tal van portretten in klein
formaat geschilderd in navolging van die der Mierissen, maar ook op ander terrein
dringt het streven naar sterke detailleering en overmatige stofuitdrukking door. Het
meest geraakt de stadsgezichtenschilder Jan van der Heyden hierdoor bevangen.
Zijn later werk is daardoor herhaaldelijk porseleinachtig glad. Ook in de kleine stukjes
van den zeeschilder Willem van de Velde den Jonge en in het werk van diens broer,
den dierschilder Adriaen van de Velde, treft ons meer dan eens de invloed der
Leidsche techniek, terwijl ook verscheiden bloem- en stillevenschilders (b.v. Willem
van Aelst) in haar ban geraakten.
Hier tegenover valt het toenemen te constateeren van die rustige, breede, steeds
gladder wordende decoratieve techniek welke aan de grootere doeken onzer
meesters tusschen 1670 en 1700 een zoo waardig en deftig, doch desniettemin
opgewekt uiterlijk verleent. Wij denken hierbij aan de wintertjes uit Aert van der
Neer's laten tijd, aan menig kapitaal doek van Jacob Ruis-
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dael (afb. 161), aan de groote stukken van Lingelbach, Willem van de Velde den
Jonge (afb. 201), Dubbels, Wijnants, Hondecoeter en menig ander.
De boven geschetste veranderingen in licht, kleur en techniek veroveren tusschen
1670 en 1700 steeds meer terrein, zoodat hetgeen in den beginne nog als verspreide
verschijnselen kan worden aangeduid, ten slotte als algemeen heerschende mode
moet worden aangemerkt.
676)
Bij deze ontwikkeling speelden - gelijk wij reeds eenige malen terloops
opmerkten - ook invloeden van buiten de schilderswereld een rol. De welvaart was
zeer toegenomen. De patriciërs waren van koopman en zeevaarder tot rentenier
677)
en regent geworden . Zij wilden zich doen gelden naast den binnen- en den
buitenlandschen adel. De geheele levenshouding drong deze lieden naar het
navolgen van buitenlandsche gewoonten, speciaal van die welke heerschten in het
678)
land, dat den toon aangaf: Frankrijk . Daarom werden de nieuwe huizingen, hoewel
zich aanpassend aan de Hollandsche behoeften, zooveel mogelijk in navolging van
de Fransche gebouwd en vonden de Fransche meubelstijlen, stoffen en
kleederdracht, alsook de allure der portretkunst uit het land van Lodewijk XIV hier
grif ingang.
Het sterkst werden deze opvattingen in Amsterdam gepropageerd. Zij waren er,
in tegenstelling tot het vanouds internationale Haagsche milieu, iets nieuws. De
geweldige met den dag groeiende invloed van Amsterdam op onze zeden en
gewoonten elders in den lande deed de Amsterdamsche kunstopvattingen alras
doordringen tot den woonhuis-bouw en de binnen-architectuur in de steden van het
overige Holland en weldra ook tot Friesland, Groningen, Overijsel, Gelderland en
enkele Zeeuwsche steden. De geleidelijke verandering in de inrichting der huizen
was van veel beteekenis voor het terrein, dat er aan de schilderkunst werd
toegewezen. In Amsterdam immers werden de huizen, gebouwd aan de nieuw
aangelegde groote grachten, meer en meer in Franschen geest ingericht. Het
voorhuis verdween. De lange gang met vertrekken-reeksen aan één of aan
weerszijden kwam in zwang, het bordes verkreeg een bepaald type, het onderhuis
een uitgebreider bestemming. De schilderkunst speelde in zulk een huis een rol
welke nogal verschilde van die van weleer. De ‘zaal’ kwam in zwang, het vertrek
waarin zoldering en wanden beschildering eischten. Deze soort wand- en
zolderschildering, die in het voorafgaande tijdvak slechts sporadisch voorkwam
(koepelzalen, tuinkoepels, vergaderzalen), werd tot een algemeene mode. Reeds
679)
in 1667 werkte de Luikenaar Gérard Lairesse te Amsterdam. Hondecoeter
beschilderde er kamers van 1663 tot 1695 en Jan Weenix, behoudens
tusschenpoozen, van 1679 tot 1719. Ook Johannes Glauber, bijgenaamd Polydoor
(Utrecht 1646-Schoonhoven ± 1726) maakte veel
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opgang met zijn landschappen als kamerbehang. Deze meesters leidden ten onzent
680)
de behangselschildering in . Vooral Lairesse's werkzaamheid (tot 1690)
bespoedigde de vestiging der dictatuur van den Franschen smaak ten onzent. Zijn
kunst werd hier vergood (men noemde hem den Nederlandschen Rafaël) en dit
succes was zonder twijfel de voornaamste aanleiding tot het versnellen van het
verval onzer schilderkunst.
Behalve de beschilderde kamer (zaal) bezaten vele meer gegoeden een
konst-cabinet, waarin hetzij kunst en curiositeiten tezamen, hetzij uitsluitend
schilderijen vereenigd waren. In zulk een schilderijenkabinet was slechts plaats voor
stukken van niet àl te groote afmeting, die daaraan hun nog heden geldenden naam
van ‘kabinet-stukken’ ontleenen.
Uit een en ander volgt, dat in een nieuw huis uit het laatste kwart der 17e eeuw
plaats was voor kabinetstukken eenerzijds en voor figurale zolderschilderingen,
beschilderde kamerbehangsels en schoorsteenstukken anderzijds. Bovendien
konden in zulke huizen in de met goudleer behangen kamers portretten in groot en
klein formaat gehangen worden, de groote groepen hetzij als schoorsteenstuk, hetzij
los aan den wand, de enkelportretten van groot en klein formaat los aan den wand.
In die vertrekken was tevens gelegenheid om groote doeken gelijk Ruisdael's
watervallen, Hobbema's boschgezichten, Willem van de Velde's zeestukken aan te
brengen, terwijl de eetzaal zich leende voor kleurige stillevens en de vertrekken der
huisvrouw voor rijke, in lichte tinten gehouden bloemstukken.
Er kwam dus een verandering in de doeleinden waarvoor geschilderd werd, een
verandering die van het schilderij een bepaald cachet eischte naar gelang van de
plaats, die het zou innemen. Hierdoor werden vooral het kabinetstuk en het
decoratieve doek naar bepaalde technieken, kleuren en composities gedrongen.
Doordien aldus een goed deel van hetgeen geschilderd werd zich moest aanpassen
aan het interieur, werd de productie van het uit inspiratie geboren schilderij, dat niet
voor een bepaalde plaats in het huis was gedacht, vanzelf beperkt. Dit proces zet
na 1680 met kracht door. In de 18e eeuw blijkt de eisch van aanpassing van het
schilderij aan het interieur tot een noodzaak geworden.
Dit alles behoefde evenwel nog niet ten gevolge te hebben dat de groote
schilderkunst te loor ging. De groote Fransche meesters der achttiende eeuw
(Boucher, Watteau) zijn sprekende voorbeelden van schoonheid in kabinetkunst
ten spijt van dwingende eischen van binnen-architectuur. Men moet dan ook de
oorzaken voor het vergaan der grootheid in onze schilderkunst bovenal zoeken bij
de kunstenaars-zelf. Het ontbrak den jongeren onder hen - kinderen, van hun tijd
als zij waren - aan frissche kracht en durf. Het
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aantal der weinige kunstenaars, die op eigen wijs werkten en vaak slechts met
moeite den besteller ter wille waren, was reeds na den vrede van Munster sterk
geslonken. In 1670 was, behalve Emanuel de Witte, misschien Jan Steen de eenige
onafhankelijke, Aert de Gelder de eenige zonderling. Onder de jongeren valt er
geen enkele aan te wijzen, die zich opgeofferd heeft; er was er niet één die opstandig
was in dien zin dat hij, tegen ieders opvattingen in, tot het einde zou hebben
gestreden voor een grootsche roeping. Het onstuimige blijkt eens en vooral
verdwenen en het tamme doet zijn intrede. Onze schilderswereld wordt aldus tegen
1700 gelijk een schoolklas zonder één enkelen belhamel en zonder één die uitblinkt,
met leerlingen die zelden op fouten te betrappen vallen en steeds ruim voldoende
halen. Men ziet weliswaar nieuwe ideeën opkomen, die door teekenscholen en
schilderacademies, naar Fransch voorbeeld gesticht, worden gepropageerd en die
weldra in Lairesse's Schilderboeck (1707) hun samenvatting vinden. Maar die ideeën
zijn geïmporteerd, grootendeels uit Frankrijk. Reeds vóór 1670 valt invloed van den
Franschen stijl in onze schilderkunst te bespeuren, maar eerst daarna neemt deze
in verontrustende mate toe. Toch heeft onze kunst voor een deel dien invloed
weerstaan. Wij bedoelen, dat bij het kabinetstuk in engeren zin, d.w.z. genre,
stadsgezicht, stilleven en zeestuk, zich ook buiten de techniek het Hollandsche
cachet vooreerst handhaaft. Hiermede is echter ook alles gezegd. Want op dit gebied
komen niet eens nieuwe theorieën in zwang, behalve dat het schilderen in heldere
en opgewekte kleur, het luchtig componeeren en fijn en glad detailleeren er eisch
worden. Voor het overige blijft men in een allengs verslappenden vorm produceeren
hetgeen reeds een vorig geslacht maakte. Teekenend voor den tijd is, dat er op
bedillerige wijze gewerkt wordt. Men is zeer met zich zelf ingenomen; men meent
zijn leermeester te moeten verbeteren door eleganter en duidelijker te zijn en door
te streven naar uniformiteit.
Het academisch verlangen naar algemeen geldende schoonheidsnormen dringt
evenwel, vooral door den invloed der teekenscholen en schilderacademies, ten
slotte toch ook tot het kabinetstuk door, zoodat het in dit opzicht op den langen duur
al evenmin geheel vrij blijft van Franschen invloed.
Onze teekenacademies zijn alle ontstaan in navolging der Fransche Académie
des Beaux Arts, die in 1671 door Colbert was gesticht. Ten onzent zien wij in 1682
in Den Haag Augustinus Terwesten en anderen het initiatief nemen tot het stichten
van de nog heden, zij het in anderen vorm, bestaande academie naast de Confrerie
681)
Pictura , terwijl hij ‘naderhand een Hoogeschool op 's Vorsten Beurs deed oprigten,
682)
die al veel gelijkheid had naar die van Parijs’ . In 1697 verzochten Gerard Hoet
en Hendrick Schook te Utrecht aan den Magistraat, op stadskosten een ‘zogenaamde
Academie of
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Tekenschool’ te mogen oprichten . Bekend was ook de ‘Kweekschool op de wijze
der Koninglijke Academie’, die Barent Graat te Amsterdam gedurende vijftien jaren
684)
leidde . Door deze academische manier van werken werd de teeken- en schilderstijl
bij een ieder vrijwel gelijk; de individueele verschillen tusschen het werk van den
eenen kunstenaar en den anderen vielen steeds meer weg. Het gevolg van de in
het bovenstaande geschetste veranderingen was, dat er ten slotte heel geen wrijving
en botsing meer was, noch tusschen de kunstenaars onderling, noch tusschen
kunstenaar en publiek. Aldus werd een soort van gelukstoestand ingeleid, die in de
18e eeuw zijn beslag zou krijgen en die het best valt te vergelijken met een stadium
van slaperigheid. Hieruit zou ons eerst de 19e eeuw wakker schudden.
Een merkwaardig verschijnsel, waarvoor de verklaring niet bij de kunstenaars
valt te zoeken maar bij den smaak van het publiek, is het groeien van de voorliefde
voor stadsgezichten en andere topografische afbeeldingen, alsook het sterk
toenemen van het bloemen schilderen. Van de genrestukjes zijn de boeren- en
burgertafreelen minder in trek dan die welke het leven der patriciërs in beeld brengen.
Aan een goed deel van de behoefte aan afbeeldingen uit het dagelijksch leven wordt
op den duur voldaan niet door de schilderkunst maar door de zich sterk
685)
ontwikkelende boekillustratie en door de teekeningen. De liefhebberij voor het
verzamelen van teekeningen neemt zeer toe en daardoor telt ons land weldra meer
opmerkelijke teekenaars dan schilders.
Bijbelsche tafreelen worden nauwelijks meer in groot formaat geschilderd, doch
leven slechts voort in gepeuterde kabinetstukken, aldus veel van hun predikend
karakter prijsgevend. Daarentegen neemt de voorliefde voor het kleinfigurig naakt
toe, welk verschijnsel wederom een gevolg is van den Franschen invloed in onze
samenleving, wier artistieke behoeften en gevoeligheid weliswaar allengs
pretentieuzer worden maar tegelijkertijd kanten beginnen te openbaren, die naast
uiterlijke verfijning innerlijke voosheid doen herkennen.
Voor dit alles waren ten onzent de grondslagen reeds gelegd sinds den vrede
van Munster, maar het eigenlijke verval trad eerst in tegen het begin der achttiende
eeuw. De jaren, die verloopen na Rembrandt's dood tot omstreeks 1680, worden
althans in den beginne nog gekenmerkt door een krachtigen nabloei, vooral doordien
menig kunstenaar van beteekenis ook op later leeftijd nog belangrijke kunstwerken
schiep.
Weliswaar waren Dou († 1675) en Pieter de Hooch († na 1684) sterk
achteruitgegaan en was Vermeer († 1675) met schilderen opgehouden, terwijl
Ostade († 1685) niet meer op de hoogte van zijn tijd was en Willem van de Velde
(† 1707) ons land had verlaten. Maar Ruisdael († 1682),

W. Martin, De Hollandsche schilderkunst in de zeventiende eeuw: Rembrandt en zijn tijd

478
Hobbema († 1709), Dujardin († 1678) en Jan Weenix († 1719) waren nog in hun
volle kracht, evenals Jan Steen († 1679), Frans van Mieris († 1681), Emanuel de
Witte († 1692) en Jan van der Heyden († 1712). Aert van der Neer leefde nog tot
1677, Van de Cappelle tot 1679, Terborch tot 1681, Willem van Aelst tot 1683 of
langer, Philips Koninck tot 1688; Van Beyeren stierf in 1690, Job Berckheyde in
1693, Hondecoeter in 1695 en Gerrit Berckheyde in 1698. Ook vele jongeren
maakten tot omstreeks 1680 nog vaak zeer goed werk. Men zie maar eens een
portret uit dien tijd van Karel de Moor of een vroeg werk van Willem van Mieris.
Weldra evenwel trad de toestand van verval in, dien wij boven schetsten.
Wij hebben in de vorige hoofdstukken reeds verschillende kunstenaars besproken,
die behooren tot het tijdvak 1670-1700. Dit was noodzakelijk, aangezien hun werk
onmiddellijk verband houdt met dat hunner groote voorgangers. Netscher en Van
Anraedt moesten op Terborch volgen, Brakenburgh op Jan Steen. Ook mocht het
overzicht van de ontwikkeling onzer landschapskunst niet zóó maar in 1670 worden
onderbroken. Evenwel, wij bewaarden enkele meesters, die afzonderlijk konden
worden besproken, voor dit hoofdstuk teneinde ze te kunnen behandelen als typen
van dit tijdvak, dat zich geenszins leent tot een bespreking van alle in die dagen op
den voorgrond tredende schilders, aangezien dit een àl te eentonig beeld zou
opleveren.
Na hetgeen wij in ons eerste deel (blz. 148-152) hebben gezegd over de
a c a d e m i s t e n e n h i s t o r i e s c h i l d e r s en over de schilders van
mythologische, arcadische en allegorische onderwerpen, en na onze algemeene
opmerkingen over de Bijbelschildering in dit tijdvak (hierboven, blz. 477), behoeven
wij aan de vertolkers van geschiedenissen, voorzoover deze niet tot de fijnschilders
behooren, geen aandacht meer te schenken.
Beginnen wij onze beschouwingen met d e p o r t r e t s c h i l d e r s , dan zien wij
686)
behalve de vroeger reeds in ander verband door ons besproken kunstenaars
allereerst een groep van meesters, die bijna allen zoowel de portretals de
historieschildering in groot formaat beoefenen en die, hoewel van huis uit de
opvattingen van Ferdinand Bol († 1680) en Van der Helst († 1670) toegedaan,
desniettemin steeds meer Fransche stilistische en coloristische elementen in zich
opnemen. Een der voornaamsten van deze groep is A d r i a e n B a c k e r
687)
(Amsterdam ± 1636-1684 aldaar . Hij was een leerling van zijn broer Jacob Backer
en een knap portrettist, gelijk o.m. blijkt uit zijn regentenstukken in het Rijksmuseum
en het Amsterdamsch Burgerweeshuis. Tal van zijn portretten werden in prent
gebracht. In het eerst vooral toegankelijk voor den barokken stijlvorm, trachtte hij
op den duur (hij was in 1666 in Rome) de Italiaansche meesters van zijn tijd na te
volgen,
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hetgeen vooral blijkt uit zijn Jongste Oordeel, in het Stadhuis op den Dam, en uit
zijn Semiramis, in het Frans Hals Museum.
Een tweede leerling van Jacob Backer, J o h a n v a n N e c k (Naarden 1635-1714
Amsterdam) mag, schoon hij minder begaafd was, niettemin als conterfeyter tot de
knappe Van der Helst-navolgers gerekend worden, gelijk o.a. zijn Anatomie van
Prof. Ruysch bewijst, die de gemeente Amsterdam bezit. Bovendien maakte Van
Neck zich verdienstelijk als schilder van decoratieve historiestukken, waarvan vooral
688)
die in het stadhuis te Enkhuizen bekend zijn .
Een typische figuur, die wij in dit verband nog moeten noemen, is D a v i d v a n
689)
d e r P l a e s (Amsterdam 1647-1704 aldaar , een geestig meester, wiens werk
zeer duidelijk den overgang laat zien van de traditioneele Amsterdamsche manier
naar den Franschen stijl, gelijk moge blijken uit onze afbeelding 247. Hij was in zijn
tijd zeer gezocht. O.m. maakte hij een portret van Cornelis Tromp.
Behalve de allengs met haar tijd meegaande Van der Helst-Bol-richting deed het
Mignard-achtige portret opgeld, zoowel in het levensgroote kniestuk en halffiguur
als in het meer en meer in zwang komend kleinformaat der kabinetstukken. De
kleine portretten van Maes en van Netscher en diens zoons zijn hiervan typische
voorbeelden. Meer en meer werd nu een gladde en bonte uitvoering vereischt, die
men aan de techniek der Leidsche fijnschilders ontleend wenschte te zien.
Zoodoende verkreeg het kabinet-portret tegen het eind der eeuw een emailachtig
uiterlijk en werd het gelijk een vergroot miniatuur.
In dezen trant werkten de reeds besproken schilders Frans van Mieris I en
Schalcken, alsmede hun tallooze navolgers, van wie wij hier slechts enkelen noemen,
in de eerste plaats F r a n s v a n M i e r i s ' z o o n s W i l l e m e n F r a n s en
A d r i a e n v a n d e r W e r f f (op wier werk wij bij de genreschilders terugkomen),
alsook K a r e l d e M o o r , A r n o l d B o o n e n en R e i n i e r d e l a H a y e .
690)
K a r e l d e M o o r (Leiden 1656-1738 Warmond was een leerling van Dou,
Frans van Mieris I, Van den Tempel en Schalcken. Hij was een zeer knap schilder,
getuige o.m. zijn pittig portret van den ouden Jan van Goyen (Weenen, verzameling
690a)
Liechtenstein), bekend door de ets die De Moor zelf er naar maakte . De levendige
groep der Leidsche Staalmeesters (afb. 248), die zich nog heden als schoorsteenstuk
op hare oorspronkelijke plaats bevindt in de Lakenhal te Leiden (thans Stedelijk
Museum), is eveneens een goed staal van De Moor's kunnen. Terwijl dit werk een
duidelijk streven verraadt om trouw te blijven aan den ouderwetsch-deftigen trant
der Amsterdamsche regentenstukken, ademen de meeste andere stukken van De
Moor algeheel den geest van zijn tijd. Hij wil elegant zijn en kleurig, verfijnd
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AFB. 248. KAREL DE MOOR 1692.
STAALMEESTERS DER LEIDSCHE LAKENHAL. - LEIDEN.

ook in het technische en beperkt zich daarbij niet tot portretten, maar maakt ook
genrestukjes in de manier zijner leermeesters, alsmede bucolische portretjes. Zeer
verdienstelijk zijn bovendien zijn etsen en zwartekunstprenten.
A r n o l d B o o n e n (Dordrecht 1669-1729 Amsterdam), leerling van Schalcken,
volgde dezen en Netscher na in meestal ietwat slappe portretten en regentenstukken
(afb. 249), die nochtans technisch zeer knap zijn. Hij maakte bovendien ‘kaarslichtjes’
met kluizenaars, rookers, dienstmeisjes en dergelijke in den trant van Dou en
Schalcken, alsook Dou-achtige onderwerpen met daglicht. Boonen was de
leermeester van Cornelis Troost. Hij genoot een groote bekendheid en had ook in
Duitschland, met name te Frankfort en aan het hof te Darmstadt, groot succes met
zijn portretten.
Hoewel de verschillende portret-manieren niet scherp van elkander vallen te
onderscheiden doordien zij in elkander vloeien, merken wij nog een aparten portretstijl
op in die dagen. Deze deed hier zijn intrede sinds het Engelsche koningschap van
Stadhouder Willem III. Wij bedoelen den op-
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AFB. 249. A. BOONEN 1705.
REGENTEN VAN HET O.Z. HUISZITTENHUIS TE AMSTERDAM. - RIJKSMUSEUM.

nieuw gefatsoeneerden en aan dien tijd pasklaar gemaakten Van Dyck-stijl. Van
Dyck's kunst was hier naast en na die van Hanneman voortdurend aanhangers
blijven vinden (De Baen, Nason, B. Graat), maar deed zich thans opnieuw gelden
door het bekend worden van het werk van S i r P e t e r L e l y (Soest bij Utrecht
1618-1680 Londen), die in Engeland in Van Dyck's trant was gaan werken, maar
op een koeler, gladder en bonter manier dan deze meester ooit zou hebben gewild.
Door Lely's invloed werd ons vorsten- en hovelingen-portret nòg vervelender dan
het reeds was. Vergelijkt men het werk van den eenigen representant dezer richting
dien wij noemen, J o h a n n e s V o l l e v e n s I (Geertruidenberg 1649-1728 Den
Haag, leerling van Netscher, Maes en De Baen) met dat zijner voorgangers, dan
treft ons pijnlijk de slapte waardoor het bevangen is. Plaatst men het in de buurt
van een Hals of Rembrandt, dan haast men zich, zulk een technisch knap maar
zinen krachtloos voortbrengsel den rug toe te keeren (afb. 250).
Het is vermoedelijk de invloed van Lely en Mignard, die ten onzent heeft geleid
tot het in zwang komen van ovale portretten in ovale omlijstingen. De op rechthoekig
formaat in een ovale cartouche of nis geschilderde beeltenis kende men hier reeds
sinds Mierevelt en Honthorst, maar de lijsten waren rechthoekig gebleven. Ook
schilderde men reeds sinds omstreeks 1625 zoo nu en dan een ovaal portret in een
achthoekige ebben lijst. Thans kwam hierin verandering en in de achttiende eeuw
was, althans voor het levensgroote borstbeeld, het ovaal in vergulde gesneden lijst,
passende bij het interieur, zeer verspreid. Vele portretten van Vollevens' zoon,
Johannes Vollevens II (1685-1758) zijn hiervan karakteristieke voorbeelden.
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AFB. 250. J. VOLLEVENS I.
KRIJGSMAN. - RIJKSMUSEUM.

Bij het g e n r e s t u k mogen wij beginnen met er aan te herinneren, dat het
boerentafreel in die dagen zijn schilders vond in den ouden A.v. Ostade († 1685)
en in meesters gelijk Cornelis Dusart († 1704), maar dat het niet meer zoo in trek
was als weleer. Daarentegen vielen de ferm en kleurig geschilderde elegante
tafreelen uit het genoeglijk patriciërs-leven, gelijk Eglon van der Neer, Ochtervelt,
Verkolje, Van Musscher en Graat die schilderden, terdege in den smaak. Hetgeen
echter als het hoogste gold en door verzamelaars en publiek in het binnen- en
buitenland tot in het overdrevene werd vereerd, waren de genrestukjes der Leidsche
fijnschilders en hun navolgers, aan wier invloed zelfs Terborch ten slotte niet geheel
ontkwam. De uitvoering werd met den dag minutieuzer en porseleinachtiger, met
onovertroffen stofuitdrukking, toenemende helderheid en kleurigheid. Dit alles ging
evenwel ten koste van kracht, gloed en sappigheid.
De genreschilders, die tot de Leidsche school behooren of die navolgen, zien wij
in de eerste plaats de van Dou en Frans van Mieris afkomstige motieven gebruiken
met kluizenaars en tafreelen achter een boogvenster, beide zoowel in dag- als in
691)
‘nachtstukjes’ verbeeld . Bovendien gaan deze meesters zich begeven op het
terrein der ‘Poelenburgers’ (Dl. I blz. 149-150), d.w.z. zij schilderen arcadische en
mythologische verhalen (afb. 252) alsook momenten uit de Romeinsche en Grieksche
historie en Bijbelsche verhalen (afb. 254), gelijk Poelenburg dit had gedaan. Op
deze wijze verjongt
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zich diens richting volgens

AFB. 251. WILLEM VAN MIERIS 1713.
HUISVROUW EN VISCHBOER. - LONDEN.

den geest van den tijd, dien zij tevens in zooverre volgt als zij tegemoet komt aan
het toenemend verlangen naar naakt-schildering in klein formaat, in de Leidsche
techniek uitgevoerd.
Wij wezen er reeds op, dat de meeste genreschilders van deze groep bovendien
portretten maakten in de grootte van kabinetstukken. Ook op dit gebied waren zij
zeer in trek.
De genrestukjes van het meerendeel dier meesters demonstreeren duidelijk de
stijlverandering: het verlaten van den barok en den overgang naar een classicisme
van voorbijgaanden aard, dat op den duur door den Franschen stijl zou worden
verdrongen. Bovendien vertoonen zij de verslapping der motieven, die in de
voorafgaande periode tot hooge kunstuitingen aanleiding hadden gegeven. Een en
ander kan men o.m. zeer duidelijk zien aan de schilderijen van Willem van Mieris
en aan die van Adriaen van der Werff, den meest beroemden fijnschilder van zijn
tijd.
692)
W i l l e m v a n M i e r i s (Leiden 1662-1747 aldaar was een zoon en leerling
van Frans van Mieris I. Sinds 1683 was hij meester in het Leidsche Lucasgild. Hij
schilderde portretten in de manier van zijn vader, maar gladder en ietwat aan den
zwakken kant. Zijn vroege genrestukken zijn vrij kleurige navolgingen van het werk
van Frans, maar reeds aanstonds weinig krachtig. Doordien Willem steeds meer
verstrikt geraakte in de academische schoonheidstheorieën, werd zijn werk allengs
tot een zonderling mengelmoes van classicisme en burgerlijkheid, gelijk o.a. blijkt
uit afb. 251, waar
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AFB. 252. WILLEM VAN MIERIS 1717.
VENUS EN PARIS. - DRESDEN.

men achter een boogvenster met een reliëf met dolfijnen, meerminnen en watergoden
een Leidsche huisvrouw ziet met Grieksch profiel en met handen als behoorden ze
aan een klassieke Venus. Zij onderhandelt met een ouden vischboer, wiens magere
handen de anatomisch juiste structuur doen doorschemeren. Op dezelfde manier
maakte Willem van Mieris kruidenierswinkels, flauwvallende dames, galante
muziek-duetten of oestermaaltjes, rookertjes, alsmede arcadische en mythologische
geschiedenissen (afb. 252). De kleur ging tenslotte te loor in een overmaat van
bruin, grijs en bleek wit. Al dat werk is keurig, maar zouteloos. Het getuigt bovendien
van de pedanterie en het zelfbewustzijn der soort kunstenaars waarvan deze meester
een der meest typische voorbeelden is. Zijn schilderijen waren bijzonder in trek en
werden nog tot de tweede helft der negentiende eeuw hoogelijk geprezen.
Behalve schilder was Willem van Mieris ook etser en teekenaar en modelleerde
hij vazen, die in metaal werden gegoten, alsmede terracotta-reliëfs.
Willem van Mieris had een broer J a n v a n M i e r i s (Leiden 1660-1690), wiens
werk weinig beteekent, en een zoon F r a n s v a n M i e r i s II (Leiden
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1689 tot 1763 aldaar),

AFB. 253. ADRIAEN VAN DER WERFF 1689.
PORTRET VAN EEN HEER. - MAURITSHUIS.

wiens werk slapper is dan dat van zijn vader. Aangezien hij tot de 18e eeuw behoort,
valt hij buiten het bestek van dit boek.
Van veel meer beteekenis dan Willem van Mieris is A d r i a e n v a n d e r W e r f f
693)
(Kralingen 1659-1722 Rotterdam . Evenals C. Troost in de achttiende eeuw, blinkt
Van der Werff sedert het einde der zeventiende eeuw uit doordien hij op zijn terrein
verreweg de meest inventieve en koloristisch meest gevoelige is en doordien hij
uitnemend teekent en in zijn manier van schilderen allesbehalve slap is. Na Frans
van Mieris is hij de eerste (en laatste) fijnschilder onder de genre- en portretschilders,
wiens werk nog heden de moeite loont om er met belangstelling naar te kijken. Al
is Van der Werff tot op zekere hoogte de koning-éénoog in het land der blinden,
desniettemin is hij een der voornaamste kleinfiguur- en portretschilders van het
toenmalige Europa. Van der Werff's werk past naast dat zijner Fransche tijdgenooten
uitnemend in het interieur van die dagen met zijn vele porselein, zijn broze tinten
van behang en stoffeering. De verfijnde manieren van dien tijd weerspiegelen zich
in het gracieuze optreden van Van der Werff's algeheel classicistisch gestyleerde
gestalten (afb. 254). Doordien zijn werk meestal zonnig is (Dl. I, afb. 61), behoort
het tot de meest opwekkende soorten van wanddecoratie, die deze precieuze periode
kende.
Wanneer wij Van der Werff's allure vergelijken met die der late Leidsche
fijnschilders en met die van Schalcken, Netscher, Boonen en hoe zij heeten mogen,
dan lijkt al hun werk plomp. Niet dat wij Van der Werff's classicisme
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AFB. 254. ADRIAEN VAN DER WERFF.
DE VERDRIJVING UIT HET PARADIJS. - KARLSRUHE.

willen prijzen, maar wij willen doen uitkomen dat hij op dit punt de anderen doorgaans
achter zich laat.
Van der Werff was een leerling van Cornelis Picolet en vooral (gedurende vier
jaren, vermoedelijk 1671-'75) van Eglon van der Neer, dien hij hielp bij het schilderen
der kleedingstukken en draperieën in diens schilderijen. Toen v.d. Werff 17 jaar
was, begon hij zelfstandig te werken. Aanstonds had hij veel succes. O.m. behoorde
de zoon van Govert Flinck, de advocaat Nicolaes Flinck, tot zijn beschermers. Van
der Werff kwam weldra in de gunst bij den keurvorst van de Palts en bezocht
herhaaldelijk (1697, 1703, 1712) Dusseldorp. Tenslotte benoemde de keurvorst
hem tot hofschilder en verhief hij hem in den adelstand, iets waarop Ridder Adriaen
bijzonder trotsch was. Hij schilderde portretten in Netscher's en Mieris' trant (afb.
253) en bovendien genrestukken, mythologische, allegorische en Bijbelsche tafreelen
(afb. 254). Hofstede de Groot merkt terecht op, dat er in de geschiedenis onzer
schilderkunst nauwelijks een tweede voorbeeld te vinden is van een, dusdanig
succes als dat van Van der Werff. Zijn werk is in de meest volkomen
overeenstemming met de aesthetische idealen van zijn tijdgenooten hier en inde
Duitsche landen. Zijn correcte teekening, zijn streven naar het afbeelden van volgens
de academische opvattingen schoone gestalten, zijn voorkeur voor jeugdige modellen
vooral, vormden, tezamen met de classicistische houdingen, bewegingen en gebaren
der figuren, de emaille-achtige, gedetailleerde schilderwijze en den zachten lichtval,
een geheel waarvóór de tijdgenooten in
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bewondering verstomden. Het gebrek aan innigheid dat hij, gelijk de meesten in die
dagen, verborg onder uiterlijke dramatiek, ontging den toenmaligen beschouwers
ten eenenmale.
Behalve als schilder was Van der Werff ook als architect werkzaam en ontwierp
hij o.a. plannen voor een nieuwe beurs te Rotterdam en voor verschillende groote
koopmanswoningen aldaar. Ook hield hij zich bezig met het snijden in hout en
maakte hij (die een groot schaakliefhebber was) figuren voor een schaakspel, dat
nog tot 1827 n net bezit zijner nakomelingen was.
694)
Van der Werff had verscheiden navolgers , waarvan de meest bekende is
P h i l i p s v a n D y c k (1680-1753).
In het l a n d s c h a p en d i e r s t u k blijft men na 1670 doorgaan in de manier der
italianiseerenden, zich vastklampend aan het arcadische en romantische, hetzij
decoratief werkend, hetzij meer en meer detailleerend en daarbij vaak de Leidsche
techniek toepassend. De Van Goyen-richting is vrijwel uitgestorven: slechts zeer
enkelen, gelijk Wouter Knijff († na 1693), zetten die nog voort. Van de schilders van
landschappen in Rembrandt's geest leeft slechts Philips Koninck nog eenigen tijd
(tot 1688). De vergezichten-schilders H. Saftleven en J. Griffier sterven in 1685 en
1718; Wijnants blijft tot 1684 en Jacob Ruisdael tot 1680 werken, terwijl Hobbema
zelfs misschien nog tot 1709 zoo nu en dan geschilderd heeft en tegelijkertijd nog
anderen (o.a. Jan Vermeer van Haarlem III en R.v. Vries) Ruisdael's richting blijven
volgen. Onder de schilders van Hollandsche dorps-landschappen met figuur zijn in
die dagen Barent Gael en Heeremans de zwakke voortzetters van een weldra
vergeten opvatting.
Het dierstuk is meer en meer tot Arcadië overgegaan en volgt voor het overige
Berchem († 1683). Zelfs Cuyp († 1691) verplaatst ons haast nog meer dan vroeger
naar nimmer door hem aanschouwde zonnige Italiaansche dreven. Van de
paardenschilders werkt D. Maes in Wouwermans' trant voort tot 1715 à '17.
De behangselschildering komt meer en meer in zwang. Naast Glauber speelt
695)
o.m. een rol I s a a c d e M o u c h e r o n (Amsterdam 1667-1744 aldaar . Hij was
een leerling van zijn vader Frederik, bezocht 1694-'97 Rome en werkte geheel in
diens trant, maar slapper. Hij had het druk met het schilderen van behangsels,
waarvan er nog enkele in Amsterdamsche grachtenhuizen bewaard zijn. Onze
afbeelding 255 moge den lezer toonen, hoe het gemiddelde werk van een toenmalig
schilder van geïdealiseerde landschappen er uitzag.
Tenslotte herinneren wij aan het werk van J a n H a c k a e r t (± 1699), dat in dien
tijd mede tot het beste behoorde wat de landschapschilderkunst
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AFB. 255. ISAAC DE MOUCHERON.
PARK MET VIJVER. - RIJKSMUSEUM.

voortbracht. Ook moge hier worden gewezen op de landschappen van den
beroemden bloemschilder J a n v a n H u y s u m (1682-1749), die merkwaardige
voorbeelden zijn van het verstarren van een tak van kunst door gebrek aan omgang
met de natuur-zelve (afb. 256).
H e t z e e s t u k tusschen 1670 en 1700 vertoont geenerlei nieuw aspect. Ludolf
Backhuysen († 1708) geeft er den toon aan en naast hem werken Abr. Storck (†
1710), Rietschoof († 1719) en enkele anderen, meest navolgers van Backhuysen
en Willem van de Velde den Jonge. Zij schilderen op een manier die steeds meer
wordt tot een schema, waarin eerst het derde kwart der negentiende eeuw
verandering zou brengen.
De s c h i l d e r s v a n s t a d s g e z i c h t e n , van wie de Berckheydes nog tot tegen
het einde der eeuw leven, nemen in aantal toe. Al de jongeren echter volgen het
illustere voorbeeld van Jan van der Heyden († 1712). De invloed
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AFB. 256. JAN VAN HUYSUM.
ITALIAANSCH LANDSCHAP. - BRUNSWIJK.

van dezen meester is niet alleen in het eind der zeventiende eeuw groot, doch blijft
gelden gedurende de geheele achttiende eeuw. Evenwel, alle navolgers van Van
der Heyden zijn slapper dan deze en geen hunner is in staat tot andere opvattingen
ten opzichte van licht, kleur of compositie.
Merkwaardig is, dat het s c h i l d e r e n v a n k e r k i n t e r i e u r s allengs vrijwel
in onbruik raakt. Na De Witte's dood († 1692) waren slechts de middelmatige Van
Nickele († 1703) en de genoeglijke Hendrick van Streeck († 1713) nog in leven.
Hetgeen na hen aan kerkinterieurs wordt geschilderd, is zeer weinig en uitermate
onbelangrijk.
H e t b l o e m s t u k , h e t s t i l l e v e n (vooral de jachtbuit) en h e t v o g e l s t u k
blijven ook in het laatst der eeuw een voorname plaats bekleeden in onze
schilderkunst. Abraham van Beyeren († 1690) en Willem Kalf († 1693) schilderden
nog prachtige doeken en Van Aelst († 1683 of later) verlustigde de liefhebbers met
zijn jachtstillevens en bloemstukken, evenals Jan Weenix
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AFB. 257. A.S. COORTE 1697.
ASPERGES. - RIJKSMUSEUM.

(† 1719) met zijn doode hazen en Hondecoeter († 1695) met zijn afbeeldingen van
levend en dood pluimvee. Hetgeen deze kunstenaars voortbrachten vond evenwel
slechts ten deele navolging in zooverre als men ter nauwernood kan spreken van
een voortzetting van de opvattingen van Kalf en Van Beyeren. Het zonnige was op
den duur evenmin in trek als het malsche. Slechts weinigen gingen, en dan nog op
zeer eenvoudige en weinig krachtige wijze, in die richting voort. Een der knapsten
onder dezen is A.S. (of S.A.) C o o r t e (werkzaam te Middelburg 1695, gedateerde
696)
werken van 1685 tot 1723 , wiens bescheiden vanitas-voorstellingen en stillevens
met aalbessen, aardbeien en asperges (afb. 257), zonder ophef en met veel geduld
correct naar de natuur gedaan, tot de weinige opwekkende stillevens van dien tijd
behooren. In het algemeen behoorde het schilderen van fruit tot het domein der
bloemschilders en werden slechts uitermate gecompliceerde fruitstukjes de moeite
van het aanschouwen waard geacht. Het schilderen van groente en van visch hield
vrijwel op, want men hing geen schilderijen meer in de keuken en vond die
onderwerpen niet ‘salonfähig’. Jacob Gillig († 1701) Was een der laatste
vischschilders.
Hoewel het schilderen van ‘gouden, zilveren en andere kostelijke schatten’
697)
evenzeer werd aanbevolen als dat van muziekinstrumenten , waren er toch
nagenoeg geen meesters die dezen raad opvolgden, terwijl het werk van de weinigen
die dit deden op zijn best middelmatig is. Daarentegen hebben
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onze kunstenaars nog tot ver in de achttiende eeuw Hondecoeter en Weenix
nagevolgd, zij het op vrij slappe wijze. De binnen-architectuur leende zich tot aan
het Empire bijzonder goed voor dit soort werk.
De belangstelling voor h e t b l o e m - e n v r u c h t e n s t u k wordt na 1670 nog
grooter dan zij alreeds was. Het aantal schilders van bloemen en vruchten (waarbij
zich eenige schilderessen voegden) nam een omvang aan als nooit te voren en
steeds talrijker werden de dilettanten, vooral vrouwelijke, die hun dagen doorbrachten
met de naarstige vervaardiging van zulke producten. De invloed van den sinds 1672
wederom in Antwerpen levenden Jan Davidsz. de Heem deed zich nog steeds
gelden, maar men paste zich aan bij de groeiende verlangens naar helderder kleur,
doorschijnendheid, gedetailleerde techniek en stofuitdrukking. De onmiddellijke
voorbeelden voor de jongeren waren Willem van Aelst en Maria van Oosterwijk (†
1693).
Van de tallooze bloem- en vruchtenschilders uit het laatst der zeventiende eeuw
was Rachel Ruysch de meest geprezene. Naast haar traden op den voorgrond
Justus van Huysum en diens zoon Jan van Huysum.
698)
J u s t u s v a n H u y s u m (Amsterdam 1659-1716 aldaar was een leerling
van Berchem en schilderde bloemen en landschap, doch tevens portret en figuur,
historiën, zeestukken en behangsels. Toen hij stierf, liet hij niet minder dan 663
schilderijen na. Zijn vier zoons werden eveneens schilder. Justus' bloemstukken
zijn geheel en al in den trant van het werk van De Heem en Van Aelst, maar breeder
en frisscher in den toets, hoewel slapper in de teekening. Ook zijn ze lichter in den
toon en helderder van kleur. Zij zijn beter dan al het andere wat hij maakte; hier lag
blijkbaar zijn kracht. Evenwel zijn zoon, leerling en helper J a n v a n H u y s u m
699)
(Amsterdam 1682-1749 aldaar was als bloem- en vruchtenschilder veel begaafder.
Terwijl zijn landschappen (afb. 256) tot het beste der toenmalige middelmaat
behooren, zijn de bloemstukken van Jan van Huysum (afb. 258), hoewel overtroffen
door die van Rachel Ruysch en hoewel niet vrij te pleiten van een zekere zoetelijkheid
die aandoet als een voorproefje van de romantiek uit het begin der 19e eeuw,
desniettemin zeer de moeite van het bekijken waard. Immers Van Huysum was een
voortreffelijk teekenaar (men zie zijn vlotte schetsen en ontwerpen) en bovendien
begon hij, het verlangen van zijn tijd naar lichter kleur begrijpende, met kracht dit
beginsel na te streven, zoodat hij de eerste was, die een zeer lichten achtergrond
koos om daartegen de bloemen en vruchten te doen uitkomen, hetgeen geheel
nieuwe coloristische problemen met zich bracht, waarvoor hij menige smaakvolle
oplossing vond (afb. 258).
Jan van Huysum genoot een internationalen roem. Hij was ‘onder de Liefhebbers
alzo bekent als de Zon op den vollen middag’, zegt zijn bio-
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AFB. 258. JAN VAN HUYSUM.
BLOEMEN EN VOGELNEST. - WEENEN.
700)

graaf Van Gool . Hollandsche verzamelaars en buitenlandsche vorsten betwistten
elkander zijn werk, dat tot het best betaalde van dien tijd behoorde, zoodat Van
Huysum meer dan eens duizend gulden voor een bloemstuk kon krijgen, terwijl de
prijzen daarvan op veilingen nog tijdens zijn leven zelfs tot 1450 gulden opliepen.
Men stelde zijn schilderijen hooger dan die van De Heem en Mignon, hetgeen zeer
stellig niet juist is, omdat zij minder krachtig zijn en bovendien te druk en te
verwarrend, omdat Van Huysum àl te veel tegelijk wilde laten zien. Hij detailleerde
tot in de kleinste bijzonderheden en bracht gaarne dauwdroppels en insecten op
zijn bloemen en vruchten aan. Hij schilderde liefst alles naar de natuur, naar versch
geplukte bloemen. Door de technisch volmaakte verfbehandeling bevinden zijn
701)
meeste werken zich nog heden in voortreffelijken staat . Van Huysum was volgens
zijn biograaf Van Gool een zonderling, die niemand toeliet tot zijn werk behalve zijn
leerlinge M a r g a r e t h a H a v e r m a n .
Als laatste en in onzen tijd nog meest bekende onder degenen, die bloemstukken
schilderden tijdens den nabloei onzer groote kunst, noemen wij de Amsterdamsche
702)
kunstenares R a c h e l R u y s c h (Amsterdam 1664-1750 aldaar . Zij heeft haar
703)
levensgeschiedenis zelf medegedeeld aan haren biograaf Van Gool . Rachel
Ruysch was een leerlinge van Willem van Aelst en trad later in het huwelijk met den
portrettist Jurriaen Pool, die haar ver-
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eeuwigde in een beeltenis die het Museum Boymans bezit. In 1701 vestigden zij
zich in Den Haag. In 1708 benoemde de keurvorst van de Palts haar tot zijn
hofschilderes. Dientengevolge bezocht zij Dusseldorp in 1710 en 1713. Alles wat
zij maakte moest zij voortaan aan den keurvorst afstaan, die enkele van haar werken
aan den groothertog van Toskane zond. Na 's keurvorsten dood trok Rachel wederom
naar Amsterdam (1716). Zij kreeg voor haar schilderijen bijzonder veel geld, maar
zij had tien kinderen en kon daarom niet geheele dagen schilderen. Bovendien
schijnt zij, nadat het echtpaar in 1723 een prijs van zestig mille uit een loterij had
getrokken, zich een weinig meer rust te hebben gegund. Door een en ander is het
aantal harer schilderijen niet zoo groot als men zou verwachten bij iemand uit dien
704)
tijd, die een zóó grooten ouderdom bereikte . Want nog op tachtigjarigen leeftijd
hanteerde zij palet en penseelen.
Het beste werk van Rachel Ruysch is ons sympathiek wegens het smaakvol
arrangement en koloriet en bovenal door een zekere zachtheid die het kenmerkt.
Het is allesbehalve slap en, hoewel gedetailleerd, toch niet vervelend. Het
meerendeel harer schilderijen zijn bloemstukken (afb. 259), maar zij heeft ook
vruchtenstillevens en combinaties van beide gemaakt, terwijl zij er van hield, vlinders
en andere insecten daarbij af te beelden. Hierbij valt, gelijk Stechow terecht opmerkt,
705)
invloed van Otto Marseus op te merken . Trouwens, Rachel Ruysch bleef in het
algemeen meer den ouderen getrouw dan dat zij vernieuwingen nastreefde.
Doorgaans koos zij nog den donkeren achtergrond, die in den grooten tijd onzer
kunst de meeste bloemstukken kenmerkte. Ook vermeed zij het detailleeren op de
manier der Leidsche fijnschilders al evenzeer als het porseleinachtig effect der
meeste kabinetstukken uit haar tijd. Door een en ander zijn de bloemstukken van
deze kunstenares ons in het algemeen liever dan de meeste harer andere roemruchte
706)
kornuiten .
Rachel stoorde zich niet, gelijk de anderen, aan de meer en meer knellende regels
der nieuwe theorieën. Welke die regels waren, leeren wij met schrik uit de lectuur
707)
van hetgeen de invloedrijke Lairesse, blind geworden, dicteerde toen hij het
afbeelden van verlepte bloemen of niet algeheel gaaf fruit verbood en verkondigde,
‘dat de schoonheid en deugd van een stilleven alleenlijk in de alleruitgelezenste
voorwerpen bestaat’. Hij wenschte slechts de mooiste en zeldzaamste bloemen
uitgebeeld te zien: ‘gemeene en slechte’ moesten uit de schilderij worden gebannen.
Aldus bereidde hij het roemloos einde van het bloem- en vruchtenstuk voor, waarvan
de slappe voortbrengselen zich nog langen tijd vooral als schoorsteenstukken
handhaafden.
Lairesse's academisch betoog over het stilleven, dat ettelijke bladzijden beslaat,
geeft ons een staaltje van de moeilijkheden, die zich voordeden voor
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AFB. 259. RACHEL RUYSCH 1700. BLOEMSTUK. - MAURITSHUIS.
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de kunstenaars die dergelijke voorschriften als dwang beschouwden en zich aldus
verstrikt zagen in opvattingen welke het onomwonden uiten van hun werkelijke
bedoelingen practisch onmogelijk maakten. Dat deze moeilijkheden bestonden,
blijkt hieruit, dat hetgeen zulke kunstenaars voor zichzelf maakten, dus hun
teekeningen en studies, veelal beter en meer onbevangen is dan de schilderijen
die zij hadden af te leveren en die ten volle aan 's koopers eischen hadden te
voldoen. Dat de macht der koopers zóó groot kon worden, pleit niet voor de kracht
der schilders, die hierdoor meer dan ooit de dienstwillige dienaren der rijke kooplieden
werden.
Helaas kregen, naarmate de tijden veranderden, de theorieën van Lairesse, die
zich uitstrekten over het geheele gebied der schilderkunst, steeds grooter invloed
op de kunstenaars en zoo wisten dezen ten slotte niet beter of men had zich daaraan
te houden. Aldus wiegde men elkander in slaap. Op het einde der eeuw waren van
onze waarlijk groote meesters nog slechts Meindert Hobbema († 1709) en Jan van
der Heyden († 1712) in leven, terwijl men Rembrandt's geest nog kon terugvinden
in het werk van zijn laatsten leerling Aert de Gelder († 1727). Onder de overigen
telde men, gelijk wij zagen, weliswaar schilders van beteekenis, maar de overgroote
meerderheid gleed steeds meer af naar het verval. Zoo kwam het, dat Gerard Hoet
in het midden der achttiende eeuw de bekende verzuchting moest slaken die aldus
708)
begint: ‘In de vorige eeuw zat de Kunst op den Troon, toen mogt Nederlant op
een menigte uitmuntende kunsthelden roemen; wier Kunsttafereelen thans met
lantarens gezocht worden en buiten 't Lant gevoert, daar, Helaas, na de schilderijen
der hedendaagse schilders (eenigen uitgezondert) geen gevraag is; aangezien zij
hemelsbreedt in Kunstvermogen van die wakkere Schilderlichten der laatste Eeuw
verschillen.’
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Jaarboekje 1927. Vgl. ook Dl. I blz. 13, 103, 151.
694) Zie Hofstede de Groot t.a.p. blz. 303.
695) Zie vooral Thieme Becker.
696) Zie Thieme Becker.
697) Lairesse, Groot Schilderboek, blz. 259. Al deed deze schilder zijn opvattingen eerst in 1707 in
druk verschijnen, toch weerspiegelen zij hetgeen sinds het laatste kwart der zeventiende eeuw
steeds meer gold.
698) Wurzbach, Thieme Becker, Künstler-Inventare IV 1185 (inventaris zijner nalatenschap).
699) Hofstede de Groot, Beschr. u. Krit. Verzeichnis X. Zie den inventaris zijner nalatenschap
Künstler-Inventare IV 1197.
700) Jan van Gool, De nieuwe Schouburg, II (1751) 13.
701) Voor de tallooze navolgers van Van Huysum zie Hofstede de Groot t.a.p. blz. 391.
702) Thieme Becker, Hofstede de Groot, Beschr. u. Krit. Verzeichnis X.K. Invent. IV 1203.
703) Nieuwe Schouburg I (1750) 210-220.
704) Hofstede de Groot vermeldt er ruim negentig.
705) Thieme Becker XXIX 244.
706) Voor de navolgers van Rachel Ruysch, van wie de voornaamste is de door Lairesse geprezen
en in Engeland werkzame S i m o n V e r e l s t (Den Haag 1644-Londen 1721), zie Hofstede
de Groot t.a.p.
707) Schilderboek II 260.
708) Aangehaald door Bredius aan het slot van zijn beschouwingen in Dl. III van ‘Amsterdam in de
17e Eeuw’.
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Lijst van afbeeldingen, alfabetisch volgens de kunstenaars.
AELST, W.v., Bloemstuk, 1663.
Mauritshuis

Afb.
229

ASSELIJN, JAN, Spijziging aan de
Kloosterpoort, 1647. Dresden

176

ASSELIJN, Zwaan, zijn Eieren
verdedigend. Rijksmuseum

177

BACKER, JAC., De Jongen in het Grijs, 60
1634. Mauritshuis
BACKER, De Predikant Johannes
Uyttenbogaert, 1635. Remonstr. Kerk,
Amsterdam

61

BACKHUYSEN, LUD., Gezicht op
Rotterdam, 1689. Rijksmuseum

203

BAEN, J. DE, Johan Maurits van Nassau. 86
Mauritshuis
BERCHEM, NIC., De Drie Kudden, 1656. 190
Rijksmuseum
BERCHEM, Italiaansche Haven. Wallace 191
Collection, Londen
BERCKHEYDE, G., De Dam te
Amsterdam, 1673. Rijksmuseum

207

BERCKHEYDE, De Groote Markt te
Haarlem. Particulier Bezit

209

BERCKHEYDE, J., De Oude Gracht te 208
Haarlem, 1666. Mauritshuis
BEYEREN, ABR. VAN, Stilleven met
Maaltijd. Particulier Bezit

220

BEYEREN, Vischstilleven. Mauritshuis

223

BEYEREN, Vaas met Bloemen.
Rijksmuseum

224

BOL, F., (toegeschreven) Elizabeth Bas, 64
Rijksmuseum
BOL, Mansportret, 1652. Mauritshuis

65

BOL, Michiel de Ruyter, 1667.
Mauritshuis

66

BOL, Jacobs' Droom. Dresden

67
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BOL, De Onverschrokkenheid van Cajus 68
Fabritius. Ontwerp 1656. Brunswijk
BOL, Het Vinden van Mozes.
Vredespaleis, 's-Gravenhage

69

BOONEN, A., Regenten van het O.Z.
Huiszittenhuis 1705. Rijksmuseum

249

BORCH, zie T e r b o r c h
BOTH, JAN, Italiaansch Landschap.
Utrecht

173

BOURSSE, E., Binnenhuis, Rijksmuseum 109
BREKELENKAM, Q.G., De Kopster.
Mauritshuis, bruikleen Bredius

123

CAPPELLE, J. V.D., Winter. Mauritshuis 168
CAPPELLE, Het Admiraalzeilen.
Rijksmuseum

205

CAPPELLE, Schepen vóór de Kust.
Mauritshuis

206

COORTE, A.S., Asperges, 1697.
Rijksmuseum

257

CUYP, A., Hollandsch Vee, Boedapest 186
CUYP, Koeien aan de Rivier. Mauritshuis 186a
CUYP, Zonnige Rivier. Museum
Boymans

187

CUYP, Avond vóór Dordrecht. Particulier 188
Bezit, Londen
CUYP, Ruiters. Parijs

189

DOU, G., Kluizenaar, 1664. Rijksmuseum 112
DOU, De jonge Moeder, 1658.
Mauritshuis

113

DOU, De Poelierswinkel. Londen

114

DOU, De Avondschool. Rijksmuseum

115
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DOU, G., Meisje met Lantaarn. Weenen 116
DROST, W., Jonge Vrouw. Wallace
Museum, Londen

76

DROST, Vrouweportret, 1655.
Bredius-Museum

77

DUJARDIN, K., Vee in de Weide, 1655. 192
Parijs
DUJARDIN, Siësta. Mauritshuis

193

EECKHOUT, G. V.D., Christus en de
overspelige Vrouw. Rijksmuseum

72

EVERDINGEN, A. VAN, Waterval in
Zweden. Rijksmuseum

167

FABRITIUS, B., Jonge Man, 1650.
Frankfort a/M

73

FABRITIUS, Petrus in het Huis van
Cornelius, 1653. Brunswijk

74

FABRITIUS, De Leidsche
Stadsbouwmeester Van der Helm met
Vrouw en Kind, 1655. Rijksmuseum

75

FABRITIUS, C., De Muziekhandelaar,
1652. Londen

88

FABRITIUS, Zelfportret. Museum
Boymans

89

FABRITIUS, Krijgsman, Groningen

90

FABRITIUS, Het Puttertje, 1654.
Mauritshuis

91

FABRITIUS, De Schildwacht, 1654.
Schwerin

92

FLINCK, G. Isaac zegent Jacob, 1638.
Rijksmuseum

55

FLINCK, Manasse Ben Israël, 1637.
Particulier Bezit

62

FLINCK, Amalia v. Solms betreurt den
Dood van Frederik Hendrik, 1654.
Rijksmuseum

63

GELDER, A. DE, Abraham en de
Engelen. Museum Boymans

78
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GELDER, De Beeldhouwer Noteman,
1690(?). Dordrechts Museum

79

GOYEN, JAN V., Winter vóór Dordrecht, 146
1644. Museum Boymans
GOYEN, Boerderij, 1633. Dresden

147

GOYEN, Het Valkhof te Nijmegen, 1641. 148
Raadhuis Nijmegen
GRAET, B., Familiegroep. Londen,
Buckingham Palace

87

HACKAERT, J., Het Trasimeensche
Meer. Rijksmuseum

174

HACKAERT, De Esschenlaan. Figuren 175
van A.v.d. Velde. Rijksmuseum
HANNEMAN, ADR., Constantijn Huygens 83
en diens Gezin, 1640. Mauritshuis
HEEM, JAN DZ. DE, Spijs en Drank.
Museum Boymans

217

HEEM, Vruchten, Vogels en Insecten.
Dresden

225

HEEM, Bloemstuk. Dresden

226

HELST, B. VAN DER, Het Voorstellen der 80
Bruid, 1647. Leningrad
HELST, Gerard Bicker, Drost van
Muiden. Rijksmuseum

81

HELST, Maria de Leest, 1646.
Rijksmuseum

82

HEYDE, JAN V.D., De O.L.V. Kerk te
Veere. Mauritshuis

210

HEYDE, De Dam te Amsterdam.
Rijksmuseum

211

HOBBEMA, M., Watermolens.
Mauritshuis

169

HOBBEMA, Het Laantje van
Middelharnis, 1689(?). Londen

170

HOBBEMA, Boschrijk Landschap.
Museum Boymans

171

HOBBEMA, Hollandsche Dijk, 1663.
Figuren van A.v.d. Velde. Verzameling
Beit, Londen

172

HONDECOETER, GIJSBERT D',
Watervogels, 1652. Rijksmuseum

231
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HONDECOETER, MELCHIOR D', De Raaf 232
aangevallen, die zich met Pauweveeren
tooide, 1671. Mauritshuis
HOOCH, P. DE, De Kelderkamer.
Rijksmuseum

102

HOOCH, De Kaartspelers, 1658. Londen, 103
Buckingham Palace
HOOCH, Binnenplaats, 1658. Londen

104

HOOCH, Moeder en Kind. Karlsruhe

105

HOOCH, De Kaartspelers. Parijs

106
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HOUCKGEEST, G., De Nieuwe Kerk te 212
Delft met Tombe van Willem van Oranje,
1651. Mauritshuis.
HUYSUM, J.v., Italiaansch Landschap. 256
Brunswijk
HUYSUM, Bloemen en Vogelnest.
Weenen

258

JANSSENS v. CEULEN, CORN.,
Apolonius Veth, 1644. Londen

84

JANSSENS ELINGA, P., Zonnig
Binnenhuis. Frankfort a/M.

108

KALF, W., Zonnig Stilleven met kostbare 221
Voorwerpen. Particulier Bezit
KALF, W., Stilleven in Schuur.
Bredius-Museum

222

KONINGK, PH., Vergezicht, 1654.
Kopenhagen

155

KONINCK, S., De Goudweger, 1654.
Museum Boymans

59

LAER, P.v., Bentvogels te Rome.
Teekening. Berlijn

236

LAER, Italiaansche Herberg.
Rijksmuseum

238

LIEVENS, J., Het Offer van Abraham.
Brunswijk

56

LIEVENS, Landschap. Museum
Boymans

57

LINGELBACH, JOH., Haven aan de
Middellandsche Zee, 1664. Weenen

241

LINGELBACH, Tocht van Willem II naar 242
Amsterdam, 10 Aug. 1650. Rijksmuseum

MAES, NIC., De Spinster. Rijksmuseum 124
MAES, Mijmering. Rijksmuseum

125

MAES, Juno, 1657. Vroeger verzameling 126
Six
MAES, Bij de Wieg. Londen

127
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MAES, Jacob de Witt, 1657. Dordrecht 128
MAES, Portret van D.G. van Reede,
1676. Dresden

129

MARSEUS, zie S c h r i e c k
METSU, G., Het Kraambezoek, 1661.
New York

111

METSU, Het zieke Kind. Rijksmuseum

120

METSU, De Brief. Verzameling Beit,
Londen

121

METSU, Markt. Dresden

122

MIERIS, FRANS VAN, De Schilder en zijn 117
Vrouw. Mauritshuis
MIERIS, Het Duet, 1658. Schwerin

118

MIERIS, De Officier in den Kantwinkel,
1660. Weenen

119

MIERIS, WILLEM VAN, Huisvrouw en
Vischboer, 1713. Londen

251

MIERIS, Venus en Paris, 1717. Dresden 252
MIGNON, ABR., Vaas met Bloemen en
Kat. Rijksmuseum

228

MOOR, KAREL DE, Staalmeesters der
Leidsche Lakenhal, 1692. Stedelijk
Museum, Leiden

248

MOUCHERON, F. DE, Landschap.
Mauritshuis

178

MOUCHERON, IS. DE, Park met Vijver
en Fontein. Rijksmuseum

255

MIJTENS, JAN, De Familie Stalpert v.d. 85
Wiele, 1645. 's-Gravenhage,
Gemeentemuseum

NEER, AERT V.D., Avondstond. Cassel

152

NEER, Maanlicht. Berlijn

153

NEER, Winter. Bredius-Museum

154

NETSCHER, CASPAR, Het Duet, 1665.
Mauritshuis

135

OCHTERVELT, JACOB, De
Koppelaarster. Particulier Bezit

110

OOSTERWYCK, MARIA VAN, Bloemen. 227
Mauritshuis
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PLAES, DAV. V.D., Portretten van Herck 247
en Dirck Waarde. Particulier Bezit
POORTER, W. DE, Salomo's
Afgodendienst. Rijksmuseum

58

POST, FR., Hollandsche Officierswoning 246
in Brazilië, 1655. Neurenberg
POTTER, PAULUS, De jonge Stier, 1647. 179
Mauritshuis
POTTER, Koeien op weg naar de Weide, 180
1647. Weenen. Graaf Czernin
POTTER, Vroege Morgen, 1651.
Rijksmuseum

181

POTTER, Paard. Schwerin

182

RAVESTEYN, HUB. VAN, Bier en
Rookgerei. Rijksmuseum

218

REMBRANDT, 1658, De Schilder zelf.
Verzameling Frick, New York

vóór den titel.

REMBRANDT, 1627. De Geldwisselaar 1
REMBRANDT, Zelfportret ± 1629.
Mauritshuis

2

REMBRANDT, De Moeder van den
Schilder, 1628. Ets

3

REMBRANDT, De Vader van den
Schilder. Mauritshuis

4

REMBRANDT, Berouwhebbende Judas, 5
naar ets van J. van Vliet, 1634
REMBRANDT, Christus in Emmaus.
Parijs, Museum André-Jacquemart

6

REMBRANDT, De Moeder van den
Schilder als Profetes Hanna, 1631.
Rijksmuseum

7

REMBRANDT, Simeon in den Tempel, 8
1631. Mauritshuis
REMBRANDT, De Heilige Familie, 1631. 9
München
REMBRANDT, Nicolaas Ruts, 1631.
Amerikaansch Bezit

10

REMBRANDT, Maerten Day, 1634.
Particulier Bezit

11
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REMBRANDT, Machteld van Doorn,
1634. Particulier Bezit

12

REMBRANDT, Saskia van Uylenburch. 13
Teekening 1633. Berlijn
REMBRANDT, Saskia van Uylenburch. 14
Cassel
REMBRANDT, De Schilder zelf, 1643.
Berlijn

15

REMBRANDT, Oosterling, 1635. Londen, 16
Hertog van Devonshire
REMBRANDT, Saskia als Flora, 1635.
Londen, Hertog van Buccleugh

17

REMBRANDT, De Hemelvaart van
Christus, 1636. München

18

REMBRANDT, Danaë, 1636. Ermitage, 19
Leningrad
REMBRANDT, Suzanna, 1637.
Mauritshuis

20

REMBRANDT, De Bruiloft van Simson, 21
1638. Dresden
REMBRANDT, Hollandsch Landschap. 22
Rijksmuseum
REMBRANDT, De Schilder Zelf, 1640.
Londen

23

REMBRANDT, De Heilige Familie, 1640. 24
Parijs
REMBRANDT, De Dame met den
Waaier, 1641. Londen, Buckingham
Palace

25

REMBRANDT, Jonge Man met Valk,
26
1643. Londen, Hertog van Westminster
REMBRANDT, Korporaalschap van
Frans Banning Cocq, gen. De
Nachtwacht, 1642. Rijksmuseum

26a

REMBRANDT, Meisje, uit het Venster 27
leunend, 1645. Londen, Dulwich College
REMBRANDT, Christus in Emmaus,
1648. Parijs

28

REMBRANDT, Christus, ± 1648.
Bredius-Museum, 's-Gravenhage

29

REMBRANDT, Bedelaars, ets, 1648

30

REMBRANDT, Christus predikend (de
honderd-guldens-prent), ets

31

W. Martin, De Hollandsche schilderkunst in de zeventiende eeuw: Rembrandt en zijn tijd

REMBRANDT, Mansportret, genaamd
Rembrandt's Broeder Adriaen, 1650.
Mauritshuis

32

REMBRANDT, De Schilder-zelf in zijn
Werkkiel. Teekening, Rembrandthuis,
Amsterdam

33

REMBRANDT, Landschap. Cassel

34

REMBRANDT, Hendrickje Stoffels. Parijs 35
REMBRANDT, Nicolaes Bruyningh,
1652. Cassel

36

REMBRANDT, De Drie Kruisen, ets,
derde staat

37

REMBRANDT, Jan Six, 1654.
Verzameling Six, Amsterdam

38

REMBRANDT, Hendrickje Stoffels.
Particulier Bezit

39

REMBRANDT, De geslachte Os, 1655. 40
Parijs
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REMBRANDT, Titus als Kind, 1655.
Museum Boymans

41

REMBRANDT, De Poolsche Ruiter.
Verzameling Frick, New York

42

REMBRANDT, De Zegen van Jacob,
1656. Cassel

43

REMBRANDT, De Aanbidding der
Koningen, 1657. Londen, Buckingham
Palace

44

REMBRANDT, Saul en David.
Mauritshuis, bruikleen-Bredius

45

REMBRANDT, Vrouw, hare Nagels
knippend, 1658. New York

46

REMBRANDT, De Verloochening van
Petrus. Rijksmuseum

47

REMBRANDT, De Samenzwering van
Claudius Civilis, 1661. Stockholm

48

REMBRANDT, De Schilder zelf, ± 1663. 49
Verzameling Iveagh, Kenwood
REMBRANDT, De Staalmeesters, 1662. 49a
Rijksmuseum
REMBRANDT, Homerus, 1663.
Mauritshuis, bruikleen-Bredius

50

REMBRANDT, De Schilder zelf.
Particulier Bezit

51

REMBRANDT, Het Joodsche Bruidje, ± 52
1665? Rijksmuseum
REMBRANDT, Familiegroep, ± 1665?
Brunswijk

53

REMBRANDT, De Schilder zelf, 1669.
Particulier Bezit

54

REMBRANDT, Het Vinden van Mozes. 70
Teekening, Amsterdam
RUISDAEL, J., Het Pad in de Duinen.
Rijksmuseum

158

RUISDAEL, Gezicht op Haarlem.
Mauritshuis

159

RUISDAEL, Riviermonding. Verzameling 160
Beit, Londen
RUISDAEL, Het Slot te Bentheim, 1653. 161
Verzameling Beit, Londen
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RUISDAEL, Vijver in het Bosch.
Leningrad

162

RUISDAEL, Het Jodenkerkhof. Museum 163
te Dresden
RUISDAEL, Waterval. Rijksmuseum

164

RUISDAEL, Winter. Augsburg

165

RUYSCH, RACHEL, Bloemstuk, 1700.
Mauritshuis

259

RUYSDAEL, SAL., Vaart, 1642. München 149
RUYSDAEL, Vóór de Herberg, 1660.
Rijksmuseum

150

RUYSDAEL, IJsvermaak. Particulier
Bezit

151

RYCKHALS, FR., Stilleven met kostbaar 219
Gerei. Boedapest

SAFTLEVEN, H., Rijnlandschap, 1684. 156
Utrecht
SCHALCKEN, G., Boetvaardige
Magdalena. Cassel

130

SCHRIECK, OTTO MARSEUS VAN,
Insecten en Reptielen. Rijksmuseum

230

STEEN, JAN, Driekoningenfeest, 1668. 136
Cassel
STEEN, Zondags buiten. Londen

137

STEEN, De Hoenderhof, 1660.
Mauritshuis

138

STEEN, De Teekenles. Particulier Bezit 139
STEEN, Het Morgentoilet, 1663.
Buckingham Palace, Londen

140

STEEN, Het Bezoek van den Dokter.
Rijksmuseum

141

STEEN, Soo gewonnen, soo verteert,
1661. Particulier Bezit

142

STEEN, Het Huwelijk van Tobias.
Brunswijk

143

STEEN, Het Oestereetstertje.
Mauritshuis

143a

STEEN, De Woede van Ahasverus.
Particulier Bezit

144

STEEN, De rustende Reiziger. Particulier 145
Bezit
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STORCK, ABR., De Reede van
Enkhuizen. Rijksmuseum

204

SWANEVELT, H.v., Italiaansch
Landschap. Brunswijk

237

SWEERTS, M., Damspelers, 1652.
Rijksmuseum

239

SWEERTS, M., Teekenen naar naakt
Model. Haarlem

240

TERBORCH, G., De onwelkome Tijding, 131
1653. Mauritshuis
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TERBORCH, G., De vaderlijke
Vermaning. Rijksmuseum

Afb.
132

TERBORCH, Het Gesprek. Berlijn

133

TERBORCH, Mansportret. Londen

134

VELDE, ADR. V.D., Vee onder Boomen, 183
1663. Mauritshuis
VELDE, Duin en Zee. Verzameling
Jurgens, Londen

184

VELDE, IJsvermaak, 1665. Dresden

185

VELDE, zie ook H o b b e m a afb. 172
en H a c k a e r t , afb. 175.
VELDE DE JONGE, WILLEM VAN DE, Het 198
IJ vóór Amsterdam, 1686. Rijksmuseum
VELDE DE JONGE, De vierdaagsche
Zeeslag, 1666. Rijksmuseum

200

VELDE DE JONGE, Het Kanonschot.
Rijksmuseum

201

VELDE DE JONGE, Stil Water.
Rijksmuseum

202

VELDE DE OUDE, WILLEM VAN DE, Slag 199
in de Sont, 1658. Penteekening-schilderij.
Rijksmuseum
VERMEER VAN DELFT, JAN, Christus
in Emmaus. Museum Boymans

92a

VERMEER VAN DELFT, Gezicht op
Delft. Mauritshuis

93

VERMEER VAN DELFT, Meisje.
Mauritshuis

94

VERMEER VAN DELFT, Vrouweportret. 95
Boedapest
VERMEER VAN DELFT, De
Keukenmeid. Rijksmuseum

96

VERMEER VAN DELFT, De
Kantwerkster. Parijs

97

VERMEER VAN DELFT, Bij het
Clavecimbaal. Londen, Buckingham
Palace

98

VERMEER VAN DELFT, De
Briefschrijfster. New York

99
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VERMEER VAN DELFT, De lezende
Huisvrouw. Rijksmuseum

100

VERMEER VAN DELFT, De
Schilderkunst. Vroeger Verzameling
Czernin, Weenen

101

VICTOR, JACOMO, Gevogelte en
Marmotje, 1672. Rijksmuseum

235

VICTORS, JOH., De Kiezentrekker, 1654. 71
Rijksmuseum
VLIET, HENDR. V., De Oude Kerk te Delft. 213
Mauritshuis
VLIET, J. VAN, Rembrandt's
berouwhebbende Judas, Ets, 1634

5

VOLLEVENS I, JOH., Krijgsman.
Rijksmuseum

250

VRELL, JAC., Binnenhuis. Brussel

107

VROOM, C., Rivierlandschap, 1630.
Schwerin

157

WEENIX, JAN, De doode Zwaan.
Mauritshuis

233

WEENIX, De doode Haas. Weenen

234

WEENIX, J.B., Dood Wild. Rijksmuseum 243
WEENIX, Slapende Vrouw. München

244

WERFF, ADR. V.D., Portret van een Heer. 253
Mauritshuis
WERFF, Verdrijving uit het Paradijs.
Karlsruhe

254

WITTE, EM. DE, De Synagoge te
Amsterdam. Particulier Bezit

214

WITTE, Fantasie-kerk. Mauritshuis

215

WITTE, Vischmarkt. Museum Boymans 216
WOUWERMANS, JAN, Landschap.
Museum Boymans

166

WOUWERMANS, PH., De Hoefsmid.
Londen

194

WOUWERMANS, De Rijschool.
Rijksmuseum

195

WOUWERMANS, Ruitergevecht.
Mauritshuis

196

WOUWERMANS, Hertenjacht. München 197
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WUCHTERS, ABR., Deensch Edelman. 245
Kopenhagen.
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Register.
Vet gedrukte cijfers verwijzen naar die bladzijden of aanteekeningen, die voor een
kunstenaar of onderwerp van meer belang zijn dan de overige.
Academisme, Amsterdamsch, 8; Utrechtsch, 171, 172, 177, 183; na 1670, 478.
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Macheren, Ph.v., 372.
Maddersteg, M., 383-384, 463.
Maes, Nic., 48, 104, 132, 136, 167, 168, 170, 173, 192, 194, 215, 221, 228,
229, 230-233, 242, 342, 414, 479; aant. 131 sub B 1 en B 3; aant. 329.
Maet, Jan, zie Blanckerhoff.
Mair, Joh. Ulr., aant. 131 sub B 4.
Man, Cornelis de, 208, 268, 403, 408.
Mancadan, 280.
Mander, C. van, 445, 446, 468.
Mander III, C. van, 465, 466; aant. 131 sub A 2.
Mantegna, 69, 290.
Marc Antonio Raimondi, 69.
Marienhoff, J.A., aant. 131 sub B 2.
Maris, Jacob, 197, 247, 402; aant. 349.
Maris, Willem, 334.
Marrel, Jac., 429.
Marseus van Schrieck, Otto, 433-434, 446, 455, 460, 493.
Mast, H.v.d., aant. 614.
Mathias (of Mathisen), Th., aant. 131 sub B 4.
Maton, B., 466; aantt. 312 en 673.
Mauve, Anton, 334.
Meer van Delft, J.v.d., zie Vermeer.
Meester van Alkmaar, aant. 514.
Idem, v.d. Biddende Familie, aant. 131 sub B 3.
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Idem, v.d. Jozef in de Gevangenis, aant. 131 sub B 3.
Idem, v.h. Landschap te Dresden, aant. 131 sub B 3.
Idem, van Loth en zijn Dochters, aant. 131 sub B 3.
Idem, v.d. Man met de Draailier, aant. 131 sub B 3.
Idem, v.d. Onthoofding v. Johannes den Dooper, aant. 131 sub B 3.
Idem, v.d. Valkenier, aant. 131 sub B 2.
Meitens (Mijtens), Martinus, 464, 466; aant. 222.
Merck, Jac. v.d., 154; aant. 376.
Metius, Dirck, 155.
Metsu, Gabriël, 48, 105, 168-171, 173, 193, 194, 203, 208, 212, 220, 224-227,
228, 338, 414, 468.
Meyer, J.H.L., 381.
Meyer, H. de, 349; aantt. 487 en 512.
Meulen, A.F.v.d., 364, 452.
Michelangelo, 445.
Mierevelt, 32, 34, 143, 146, 153, 155, 157, 407; aant. 674.
Mieris I, Frans van, 105, 168-170, 208, 220-224, 226, 228, 234, 242, 399, 478,
479, 482, 483, 486.
Mieris II, Frans van, 224, 479, 484-485.
Mieris, Jan van, 224, 484.
Mieris, Willem van, 223, 224, 234, 478, 479, 483-484.
Mignard, 450, 479, 481.
Mignon, Abr. 413, 414, 430, 469.
Minte, Jan, 467.
Model, naakt, aant. 167, afb. 240.
Model, teekenen naar, 126.
Molenaer, J.M., 128, 168, 169, 255, 282.
Molenaer, Nic., 309.
Molijn, P., 236, 280, 304, 308, 362, 469.
Mommers, H., 354.
Momper, Joost de, 397.
Monamy, P., 381.
Moor, K. de, 446, 478, 479-480; aant. 312.
Moreelse, P., aant. 633.
Mosscher, Jac. v., aantt. 379 en 404.
Moyaert, N., 36, 44, 102, 270, 326, 329, 351, 453, 460; aant. 131 sub A 2.
Moucheron, Fr. de, 275, 326, 340, 452, 469.
Moucheron, Is. de, 487.
Musscher, Michiel v., 166, 227, 228, 380, 482; aantt. 216 en 686.
Murant, Em., 333, 399.
Mijtens I, Daniël, 158, 161, 448.
Mijtens II, Daniël, aant. 222.
Mijtens, Isaac, aant. 222.
Mijtens, Jan, 144, 155, 157, 161-162.
Mijtens (Meitens), Martinus, 464, 466; aant. 222.
Naakt model, aant. 167, afb. 240.
Naiveu, M., aant. 312 en 673.
Nason, P., 163, 449, 463, 481.
Nassau, Johan Maurits van, 117, 468.
Neck, Joh. van, 479.
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Neer, A.v.d., 270, 274, 275, 283-288, 314, 331, 338, 342, 391, 478.
Neer, Eglon v.d., 227, 288, 306, 464, 482.
Neer, Jan v.d., 288.
Neranus, A., aant. 131 sub A 2.
Netscher, Caspar, 233, 234, 242-243, 447, 450, 452, 469, 472, 479, 485, 486.
Netscher, Const., 157, 167, 228, 243.
Netscher, Theodoor, 243, 450.
Neyn, P. de, 279.
Nickele, Isaac van, 403, 489.
Nikkelen, Joh. van, 464.
Nieulandt, Adr. v., 391.
Nolpe, P., 279.
Nooms, gend. Zeeman, Reinier, 372, 381-382, 398, 450, 463.
Noord-Amerika, Holl. schilders in, 468.
Noordt, Joh. v., 153.
Nouts, Michiel, 208.
Nijmegen, Stadhuis te, 463.
Ochtervelt, J., 129, 166, 170, 198, 211-212, 227, 355, 482.
Oever, H. ten, 155, 288, 331, 398; aant. 393.
Ommeganck, B., 333.
Ommeren, Frans van, 125.
Oosterwyck, Maria v., 429-430, 491.
Oost-Indië, Nederl., Hollandsche schilders in, 467.
Ormea, W., 424.
Os, P.G. van, 333.
Ossenbeeck, Jan, 457, 464.
Ostade, Adr. van, 51, 170, 171, 185, 227, 254, 255, 414, 472, 477, 482.
Ostade, Isaac van, 254, 282, 285, 309, 337, 360, 362, 364.
Ouwenallen, F.v., 464.
Ovale lijsten, 481.
Ovens,Jurriaen, 141, 469; aant. 131 sub B 4.
Paardenschilders, 360-367.
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Pacx, 391.
Palamedesz., A., 155, 168, 169, 176, 198.
Palts, Keurvorst van de, 441.
Pape, A. de, aant. 312.
Pastorale, 350, 351.
Paudisz., Chr., 141, 469; aant. 131 sub B 4.
Paulyn, Horatius; aant. 131 sub A 2.
Perspectief bij Vermeer, 191.
Peñeranda, Graaf van, 467; aant. 335.
Persepolis, 467.
Perzië, Holl. schilders in, 467.
Picolet, Corn., 486.
Pictura, Confrerie, 477.
Pieter Isaacs, 465.
Pieter Claesz., 415, 422, 447, 469.
Pietersz., Geertje, 430.
Pisamo, aant. 113.
Pit, Dr. A., 34.
Plaes, David v.d., 479.
Pluimveeschilders, 435 vlgg.
Pluym, Carel v.d., 131; aant. 131 sub B 1 een aant. 329.
Poel, Egb. v.d., 288, 414.
Poelenburgh, C., 166, 223, 293, 320, 449, 454, 455, 482.
Polen, Holl. schilders in, 466.
Polidoor, bentnaam van J. Glauber.
Pool, Jurriaen, 492.
Pool, Matthias, aantt. 637 en 639.
Poorter, W. de, 103, 109-110; aant. 131 sub A 2.
Porcellis, Jan, 280, 371, 386, 468.
Porcellis, Julius, 277, 388; aant. 269.
Portretschilders, onafhankelijk van Rembrandt, 143-167.
Portretschilders na 1670, 478.
Portretstijl 1640-70, 143-146.
Portugal, Holl. schilders in, 467.
Post, Frans, 468.
Post, P., 366.
Pot, H., 165, 236, 450.
Potter, Paulus, 51, 270-272, 274, 275, 278, 307, 326, 328-333, 338, 351, 354,
360, 363, 367.
Potter, Paulus, de jonge Stier, 328-329.
Potter, Pieter, 326, 328.
Poussin, 338.
Puytlinck, Chr., 453.
Pijnacker, Ad., 322-323, 458.
Pynas, Jan, 36, 44, 102.
Quast, P., aant. 131 sub A 2.
Rafaël, 6, 9,26, 70, 74, 247, 328, 445.
Rafaël, Castiglione, aant. 99.
Rafaël, School van Athene, 206.
Raguineau, Ab., 469; aant. 219.
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Ratel, bentnaam van J.B. Weenix.
Ravesteyn, Arn. van, 157.
Ravesteyn, Hubert van, 418.
Ravesteyn, J.A. van, aant. 224.
Reizen naar Duitschland, 463.
Idem, naar Engeland, 448.
Idem, naar Frankrijk, 449.
Idem, naar West-Duitschland, 447.
Idem, naar de Zdl. Nederlanden, 447.
Idem, naar Italië, 452 vlgg.
Rembrandt, hoofdstuk X (blz. 10-100); 144-146, 151, 165, 172, 173, 177,
185, 194, 212-214, 229, 247, 250, 271, 290, 319, 341, 342, 344, 346, 386, 391,
414, 418, 421, 444, 467, 469, 494; aantt. 213 en 674.
Rembrandt, l e v e n .
brieven, 68.
faillissement, 18, 86.
familie v.d. schilder, aantt. 47 en 87.
finantieele moeilijkheden, 16, 18.
godsdienst, 38.
graf, 22.
huis aan de Breestraat, 16; aant. 29.
huis aan de Rozengracht, 18, 86.
kinderen v.d. schilder, 14, 16.
leven in Amsterdam, 12-22.
leven in Leiden, 11-12.
moeder v.d. schilder, aant. 47, afb. 3.
molen, 11; aant. 13.
reis naar Engeland, aant. 20.
vader v.d. schilder, aant. 87, afb. 4.
verzamelingen v.d. schilder, 14, 18, 37, 38, 69.
Rembrandt a l s k u n s t e n a a r e n l e e r m e e s t e r .
correcties in leerlingenwerk, 103.
eigenschappen en wezen, 26-28.
gelijkenis van portretten, 15.
handen, 70.
kleur, 3.
hulp van leerlingen, 103.
als leermeester, 103.
lichtdonker, 3, 31, 60, 471, 472.
ontwikkelingsperioden, 52-54.
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Rembrandt (vervolg)
portret-typen, aant. 47.
realisme, 30, 34.
samenhang v. leven en kunst, 22.
stofuitdrukking, 5.
techniek, 94, 131, 471; aant. 11.
technieken (voorkeur voor bepaalde), 45-48.
verbeelding, 30, 32.
werken Leidsche tijd, 54-62.
werken 1631-1641, 63-72.
werken 1641-1669, 72-100.
wezen en eigenschappen, 26-28.
Rembrandt i n v e r b a n d m e t a n d e r e r k u n s t .
verhouding tot den barok, 8, 94.
en de Europeesche kunst, 26, 44, 45.
en Hals, 32-35.
en Italië, 60.
en Rubens, 42-44, 65, 66.
invloed op anderen, 101.
invloed op de genreschilders, 173.
invloed op de landschapschilders, 288-291.
invloed op zijn leerlingen, 103.
ontleeningen, 45, 73, 99.
Rembrandt, o n d e r w e r p e n , a l g e m e e n .
Bijbelsche geschiedenissen, 36-39, 66.
dierstudies, 440.
etsen, 50-51; afbb. 3, 30, 31, 37.
genrestukken, 46.
historiestukken, 36-40, 65.
katholieke onderwerpen, 38.
landschappen, 46, 49; afbb. 22 en 34.
mythologische geschiedenissen, 40.
naakt, 40, 42; afbb. 19 en 20.
onderwerpen (opsomming), 31, 45.
portretten, 32-36.
studies, 46.
teekeningen 48-50, 117; afbb. 13 en 33.
Rembrandt, o n d e r w e r p e n a f z o n d e r l i j k .
Abraham's Offer, 66.
Alexander de Groote, 94.
Allegorisch tafreel, 40.
Anatomie van Dr. Tulp, 63-64.
De Predikant Anslo, 91.
Rembrandt (vervolg)
Aristoteles, 94.
Broeder v.d. schilder, 82; afb. 30
Bruiloft van Simson, 70-72; afb. 21.
Nic. Bruyningh, 82; afb. 36.
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Christus, 38, 80, 82; afbb. 6, 18, 28, 29, 31, 37.
Claudius Civilis, 40, 88-90; afb. 48.
M. Day, 65; afb. 11.
Doorn, Machteld van, 65; afb. 12.
Eendracht van het Land, 40, aant. 67a Dl. I, afb. 24.
Emmausgangers van ± 1629, 80; afb. 6.
Emmausgangers van 1648, 80; afb. 28.
Fabius Maximus, 40.
De H. Familie van 1631, 62; afb. 9.
De H. Familie van 1640, 72; afb. 24.
Familiegroep te Brunswijk, 94, 96-98; afb. 53.
Geldwisselaar, 58; afb. 1.
Gevangenneming van Simson v. 1628, 60, 68.
Gevangenneming van Simson v. 1636, 68.
Homerus, 94.
Honderdguldensprent 30; afb. 31.
Joodsch Bruidje, 70, 94, 96; afb. 52.
Judas, 58; afb. 5.
Juno, 40.
Man met den Valk, 80; afb. 26.
Matthaeüs de Evangelist, 94.
Meisje, Dulwich College, 80; afb. 27.
Moeder v.d. schilder, afbb. 3 en 7.
Mozes, 40, aant. 165a.
Nagelknipster, 86; afb. 46.
Nachtwacht, 15, 72-80, afb. 62a.
Negers, 94.
Passie-tafreelen, 68; afb. 18.
Poolsche Ruiter, 84, 360; afb. 42.
N. Ruts, 65; afb. 10.
Saskia als Flora, 65; afb. 17.
Saul en David, 70, 86-88, afb. 45.
Simeon van 1631, 62; afb. 8.
Simeon van 1669, 100.
Jan Six, 70, 82-84, 472; afb. 38.
Staalmeesters, 90-94, 472; afb. 49a.
Titus, 84; afb. 41.
Vader v.d. schilder, afb. 4.
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Rembrandt (vervolg)
Verloochening van Petrus, 88; afb. 47.
Verloren Zoon, 70, 94, 98-100.
Het Vinden van Mozes, 124; afb. 70.
Winterlandschap, 285.
Anna Wijmer, 70.
Zegen van Jacob, 84-86; afb. 43.
Zelfportretten, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 62, 100; afbb. 2, 15, 23, 33, 49, 51, 54.
Rembrandt, aantal zijner kunstgewrochten, 58.
Idem, leerlingen en navolgers (schema), aant. 131.
Idem, stijlcritiek, aant. 11.
Idem, verspreiding van zijn werk, 51-52.
Rembrandt-literatuur, aant. 11.
Reptielen, schilders van, 433.
Renesse, C.v., 51; aant. 131 sub B 1.
Reynolds, Sir Josuah, 247, 318; aant. 349.
Rietschoof, 372, 384, 488; aant. 505b.
Ring, P. de, 429.
Roestraten, P., 268, 449.
Roghman, R., 291, 293.
Rombouts, Gillis, 309.
Rombouts, Salomon, 309, 318.
Romeyn, W., 354, 358, 454.
Roomse Bent, 454 vlgg.
Rootius, J.A., 155, 430.
Rossum, J.v., 155.
Rotterdamsche genreschilders, 244-245.
Royen, W. Fr. van, 463.
Rousseaux, Jacques des, 109; aant. 131 sub A 2.
Rubens, 6, 38, 39, 42, 45, 55, 57, 65, 66, 69, 101, 103, 104, 116, 119, 123,
294, 367, 386, 426, 444, 446, 447, 449; aantt. 71, 612 en 613.
Rudolf van Habsburg, 464, 465.
Ruffo, Graaf, 94.
Ruimte-uitbeelding in de genrekunst, 172.
Ruisdael, Isaac, 296; aant. 416.
Ruisdael, Jacob, 51, 270-272, 274, 275, 280, 285, 290, 293-295, 296-307, 310
vlgg., 319, 340, 344, 352, 354, 364, 369, 393, 398, 444, 447, 459, 478, 487;
aantt. 80, 592 en 626.
Ruisdael, Jacob, Jodenkerkhof, 301-304.
Ruisdael, Jacob, stadsgezichten, 304-305.
Ruisdael, Jacob, watervallen, 304.
Ruitergevechten, 325.
Rusland, Hollandsche schilders in, 466.
Ruts, Nicolaes, 65; afb. 10.
Ruysch, Rachel, 414, 432, 464, 491, 492-493.
Ruysdael, Jac. Salomonsz., 308.
Ruysdael, Salomon, 270, 271, 275, 277, 280-283, 285, 298, 309, 391, 414,
435.
Rijck, P.v., aant. 634.
Ryckhals, Fr., 418-419.
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Rijn, Adriaen van, 82; afb. 32.
Rijn, Titus van, 14, 16, aant. 131 sub B 1.
Rijnlandschappen, 293; zie ook H. Saftleven en J. Griffier.
Rijnlandshuis, Leiden, 109.
Saenredam, P., 177, 390, 391, 393, 394, 403, 405, 406, 408.
Saftleven, Corn., 244, 291, 328.
Saftleven, Herman, 275, 280, 291-293, 391, 464, 487; aant. 444.
Sandrart, Joachim v., 469.
Sant-Acker, D., 422.
Santvoort, D., aant. 131 sub A 2.
Saskia van Uylenburgh, 12, 14, 15, 18, 65, 80; afbb. 13, 14, 17, 19.
Saskia, graf van, aant. 41.
Savery, Roelant, 294, 326, 433, 446, 465, 468.
Savoy, Carel van, aant. 131 sub B 2.
Schaeyenborch, P.v., 424.
Schalcke, Corn. v.d., 279.
Schal(c)ken, Gottfr., 220, 230, 233-234, 243, 446, 464, 479, 485; aant. 674.
Scheits, Matthias, 469.
Schellinx, W., 326, 354, 358, 446, 450; aant. 505b.
Schepenschilders, 368-386.
Schildersbent te Rome, 454 vlgg.
Schoeff, J., 279.
Schook, Hendr., 477.
Schooten, Joris van, 154.
Schotel, P.J., 381.
Schouman, Aert, 442.
Schouman, M., 381.
Schrieck, Otto Marseus van, zie Marseus.
Schuur, Theodoor van der, 450.
Seghers, Daniël, 109, 426, 447.
Seghers, Hercules, 45, 46, 280, 291, 292, 295, 386, 391, 464.
Sibylla, G., aant. 131 sub A 2.
Six, Jan, 82-84, 236; afb. 38.
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Slabbaert, K., aant. 312.
Slingelandt, P.v., aant. 312.
Snuffelaar, bentnaam van Otto Marseus.
Snijders, F., 367, 426, 435.
Sonjé, J.G., 293.
Soolmaker, J.F., 355.
Sorgh, H.M., 244, 372, 392; aant. 131 sub A 2.
Soutman, P., 447.
Spanje, Holl. schilders in, 467.
Spelt, Adr. v.d., 430.
Spilberg, 154, 469.
Spreeuwen, J.v., aant. 312.
Spruyt, J., 349.
Stadhuis te Amsterdam, 88, 115, 118, 124, 206.
Stadhuis te Enkhuizen, 125, 479.
Stadhuis, Haagsch, 160.
Stadhuis te Nijmegen, 276, 463.
Stadsgezichten, 390-403, 488-489.
Stadsprofielen, 390.
Staten-Generaal, vergaderzaal, 160.
Staveren, J. van, aant. 131 sub A 2 en aant. 312.
Steen, Cornelis, 266; aant. 359.
Steen, Jan, 48, 71, 166, 168-170, 172, 173, 185, 194, 203, 208, 215, 221, 226,
235, 246-266, 278, 392, 414, 442, 444, 476, 478; aantt. 316 en 452.
Steen, Jan, leven, 251-252.
kinderen, aant. 350.
ontwikkeling zijner kunst, 254 vlgg. 261 vlgg.
techniek, 262.
onderwerpen algemeen, 256.
Bijbelsche onderwerpen, 258.
emblematische onderwerpen, 258.
mythologische onderwerpen, 260.
‘Soo d' Ouden Songen’, 256-257.
verspreiding zijner werken, 266.
waardeering van zijn kunst, 247, 268.
Steen, Thaddaeüs, 266; aant. 359.
Steenwyck, H. van, 449, 467; aant. 614.
Steenwyck, Suzanna van, aant. 516.
Stillevenschilders, 413 vlgg.
Stoffels, Hendrickje, 16, 18, 19, 82; afbb. 35, 39.
Stokade, N. de Helt, zie Helt.
Stomer, M., aant. 633.
Stomme, J.J. de, 155.
Stoop, Dirck, 363, 364, 366, 403, 449, 467.
Stoop, Maerten, aant. 484.
Stooter, C., 372.
Storck, Abr., 318, 372, 384-386, 389, 398, 488; aant. 427.
Storck, Jacobus, 386.
Stortenbeker, 334.
Streeck, Hendr. van, 412, 489.
Streeck, Jurriaen van, 422.
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Striep, Chr., 434.
Strij, Abr. v., 349.
Strij, Jac. v., 347.
Strycker, Jac. Gerritsz., 468.
Strycker, W., 456, aant. 167.
Suriname, Holl. schilders in, 442, 446, 468.
Swanenburgh, Jacob Isaacsz. v., 12, 42.
Swanevelt, H.v., 451, 455, 458.
Sweerts, Michiel, 457-458.
Techniek der Leidsche fijnschilders, 216, 472, 479, 482, 493.
Techniek van Rembrandt, 45-48, 94, 131, 471; aant. 11.
Teeken-academies, 476, 477. Zie ook Kunst-academies.
Teekenen naar model, 126; aant. 167.
Tegenhangers, 275.
Tempel, Abr. v.d., 154, 220, 227; aant. 686.
Teniers de jonge, David, 351.
Terborch de Oude, Gerard, 391.
Terborch, Gerard, 48, 129, 156, 166, 168-171, 173, 193, 194, 203, 212, 215,
216, 226, 228, 235-241, 242, 360, 392, 445, 446, 449, 467, 472, 478; aant.
686.
Terborch, Gesina, 241.
Terborch, Harmen, 241.
Terborch, Mozes, 60, 241.
Terwesten, Augustijn, 463, 477.
Thulden, Th. van, 447.
Tintoretto, 74, 104.
Titels van genrestukken, 171.
Titiaan, 6, 38, 40, 45, 70, 74, 104, 328, 445; aantt. 99 en 336.
Titus van Rijn, 14, 16, 18, 84, 96; aant. 131 sub B 1.
Toeput, 453.
Tol, D.v. aant. 312.
Toonschildering omstr. 1635, 1.
Toorenvliet, Abr., 220.
Torrentius, 5, 449.
Toskane, Groothertog van, 96.
Troost, Corn., 480, 485.
Troostwijk, W.J. van, 333.
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Toussaint Gelton, 466.
Turner, 388, 389.
Trautmann, J.G., aant. 131 sub B 4.
Ulft, Jac. v.d., 398, 402, 459.
Utrechtsche academisten, 57, 171, 172, 177, 183.
Utrechtsche arcadiërs, 223.
Utrechtsche caravaggisten, 88, 90.
Vaillant, B., 166, 470; aant. 686.
Vaillant, W., 153, 157, 166, 445, 470; aant. 686.
Valck, H(endrik?) de, 268.
Valckert, W.v.d., 465, 466.
Valckenburg, D., 442, 446, 464, 468.
Vallee, L., 154.
Veen, Balt v.d., 279.
Veen, Otto van, 447.
Velazquez, 237; aant. 336.
Velde, Adr. v.d., 51, 270, 271, 275, 285, 290, 306, 307, 314, 319, 324, 326,
330, 332, 333, 334-340, 350, 360, 369, 399, 400, 454; aant. 427.
Velde, Esaias v.d., 270, 280, 282, 391.
Velde, Jan v.d., 326, 415; aant. 386.
Velde de jonge, W.v.d., 102, 153, 334, 337, 340, 368-370, 372, 373, 378-381,
382, 384, 449, 477, 488; aant. 488.
Velde de oude, W.v.d., 334, 370, 372, 373-378, 381, 449; aant. 486.
Venne, Adr. v.d., 255, 447.
Verbeeck, P., 361, 362.
Verboom, Adr., 309.
Verdoel, Adr., 333; aant. 131 sub A 2.
Verelst, P., 234.
Verelst, Simon, 449; aant. 706.
Verhout, C., 208.
Veritaliaansching van Ned. namen, 453.
Verkolje, J., 166, 227, 482.
Verkruys, 453.
Vermeer van Delft, Jan, 48, 102, 105, 132, 136, 166, 168, 170-173, 176,
182-197, 200, 202, 212, 215, 216, 255, 271, 274, 300, 344, 393, 406, 444, 472,
477.
Vermeer v. Delft, Jan, invloed van, 208.
Idem, perspectief, aant. 269.
Idem, stof-uitdrukking, 5.
Vermeer van Haarlem I, Jan, aant. 404.
Vermeer van Haarlem II, Jan, 308, 355, 487.
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