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“Want Room is de stadt, daer voor ander plecken,
Der Schilders reyse haer veel toe wil strecken.”
Karel van Mander (1604)
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Voorwoord
Deze scriptie is geschreven ter afsluiting van de master Renaissancestudies aan de faculteit
Geesteswetenschappen van de Universiteit Utrecht. De keuze voor het onderwerp van de scriptie,
de Vlaamse kunstenaars in het 17e-eeuwse Rome, lijkt misschien op het eerste gezicht niet goed te
passen binnen een master die zich richt op de Renaissance. Toch zie ik de scriptie wel als een logische
afsluiting van mijn studiejaren. Tijdens mijn bachelor Kunstgeschiedenis leerde ik over de artistieke
relaties tussen Italië en de Nederlanden. Binnen de master Renaissancestudies was er natuurlijk veel
aandacht voor de kunst en cultuur van Italië. Gedurende mijn masterjaar bestudeerde ik vooral
onderwerpen uit de 15e- en 16e-eeuw, maar de excursie met medestudenten naar Rome wekte ook
mijn interesse voor de 17e-eeuw. In verschillende Romeinse musea zag ik de kleine schilderijtjes van
kunstenaars uit de Nederlanden, de ‘Bambocciaden’. Daarnaast kende ik de verhalen over de
Bentvogels en leek het mij leuk om meer over deze groep van Nederlandse kunstenaars in Rome te
weten te komen.
De (interdisciplinaire) master Renaissancestudies liet mij kennis maken met andere disciplines binnen
de geesteswetenschappen, zoals literatuurwetenschappen en geschiedenis. Deze scriptie heeft een
kunsthistorisch thema, maar ook een historisch karakter.
Het definitieve onderwerp van deze scriptie ontstond in een gesprek met mijn begeleider,
dr. Ghislain Kieft. Hij raadde mij aan eens te gaan uitzoeken hoe kunstenaars uit de Nederlanden nu
eigenlijk leefden in Rome en hoe zij aan inkomsten kwamen. Zodoende kwam ik op het idee om een
breder beeld te schetsen rond de reis naar Italië en de woon- en werkomstandigheden van de naar
Rome gereisde kunstenaars. Ik wil mijn begeleider hierbij hartelijk bedanken voor het aandragen van
dit idee en de verdere begeleiding bij het schrijven van mijn scriptie. Daarnaast bedank ik Marloes,
die binnenkort afstudeert binnen de master Gouden Eeuw studies (UvA), voor het geven van
literatuurtips. Mijn vriend en persoonlijke ICT adviseur Redmer wil ik bedanken voor het redden van
mijn scriptie toen deze bijna ten prooi was gevallen aan een gemeen computervirus. Tot slot wil ik
mijn ouders, Henk-Jan en Fia Rebel, bedanken voor de support tijdens mijn studie.

Pauline Rebel
Augustus 2010
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1. Inleiding
In de 16e en 17e-eeuw reisden vele kunstenaars uit Nederlanden, waaronder schilders, naar Rome
om hier enige tijd te verblijven. De schilderijen van deze Italië-gangers zijn door kunsthistorici
veelvuldig onderzocht op Italiaanse invloeden. Van de Italianen leerden de noordelijke schilders
bijvoorbeeld een juist perspectief te gebruiken. Daarnaast leerden zij het menselijk lichaam
anatomisch correct te schilderen, en, in navolging van Michelangelo, neer te zetten in ingewikkelde
maniëristische poses.1 Niet alleen werden kunstenaars uit de Nederlanden beïnvloed door het werk
van hun Italiaanse collega’s, ook andersom was er bij Italiaanse kunstenaars en kunstkenners
interesse in de noordelijke schilderkunst. Noordelijke schilders werden bewonderd om hun gevoel
voor detail en hun landschappen.2 Er was sprake van een artistieke wisselwerking tussen Italiaanse
kunst en de kunst van de Nederlanden. Sommige kunstenaars uit de Nederlanden namen zoveel van
de Italianen over dat zij bijna kunnen doorgaan voor Italiaanse meesters. Andere kunstenaars, zoals
Jan van Scorel, combineerden de noordelijke kenmerken met de Italiaanse en creëerden een
hybride-stijl.
Omdat tekeningen en schilderijen van de Nederlandse kunstenaars laten zien dat zij veel
ontleenden aan de Italianen, zijn kunsthistorici ervan uit gegaan dat kunstenaars van boven de Alpen
naar Italië reisden om ‘te zien en te leren’.3 De kunstenaar verbleef een tijdje in Rome om de grote
meesters van de schilderkunst en de overblijfselen uit de Oudheid, zoals klassieke beelden en
klassieke architectuur, te bestuderen. Het ‘Schilder-boeck’ van Karel van Mander draagt sterk bij aan
dit beeld van Rome als leerschool. Van Mander raadt jonge kunstenaars aan om naar Rome te reizen,
omdat Rome het ‘hooft is van de scholen van pictura’.4 Hij geeft de indruk dat er een strijd gaande is
om artistieke suprematie tussen de Italiaanse schilders en de schilders uit de Nederlanden. Rome is
de plek waar de kunstenaar moet hebben gestudeerd. Niet alleen moet de kunstenaar zich de
Italiaanse manier meester maken, hij moet door de nieuwe opgedane vaardigheden te combineren
met zijn noordelijke talenten, de Italiaanse kunst overtreffen.5 De opgedane Italiaanse vaardigheden
gaven de noordelijke schilder, wanneer hij weer in de Nederlanden was teruggekeerd, meer kans om
voor belangrijke opdrachtgevers te kunnen werken. De ‘Italiaanse manier’ van schilderen was
1

Bert Meijer, ‘Van Spranger tot en met Rubens: naar een nieuwe gelijkwaardigheid’, in: Hans Devisscher,
Fiamminghi a Roma 1508-1608, kunstenaars uit de Nederlanden en het prinsdom Luik tijdens de Renaissance,
tent.cat, Museum voor Schone Kunsten, Brussel 1995, pp. 32-47, p. 32-33.
2
Ibidem, p. 32-33.
3
Nicole Dacos, ‘Om te zien en te leren’, in: Hans Devisscher, Fiamminghi a Roma 1508-1608, kunstenaars uit de
Nederlanden en het prinsdom Luik tijdens de Renaissance, tent.cat, Museum voor Schone Kunsten, Brussel
1995, pp. 14-31.
4
Karel van Mander, Het Schilder-Boeck, Vermaninghe, aen d’Aencomende Schilder-jeucht, Haarlem 1604, fol6v,
66. Rome, “Wesende het hooft der Picturae Scholen”.
5
Meijer, ‘Spranger’, p. 33.
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namelijk ook bij de elite van boven de Alpen in de mode. Italië had van oudsher de reputatie voorop
te lopen op het gebied van de kunsten.6
In de tweede helft van de 16e-eeuw reizen steeds meer kunstenaars uit de Nederlanden naar
Rome. In deze tijd ´overstijgen´, in de ogen van Karel van Mander, een klein aantal kunstenaars uit de
Nederlanden, werkzaam in Italië, hun Italiaanse collega’s. Zo is Jean de Boulogne, Giambologna, de
beste beeldhouwer in Florence7 en mag schilder Bartholomeus Spranger werken voor kardinaal
Alessandro Farnese en paus Pius V.8 Zoveel kunstenaars reisden naar Italië, dat er waarschijnlijk ook
economische motieven een rol hebben gespeeld bij de kunstenaarsreizen. Naar alle
waarschijnlijkheid reisden veel kunstenaars niet alleen naar Rome om het werk van de Italiaanse
schilders te bestuderen, maar ook omdat er in Rome voor hen werk te vinden was. Door de
Beeldenstorm en de achteruitgang van de economie heerste er in de Nederlanden aan het einde van
de 16e-eeuw geen prettig klimaat meer voor kunstenaars. 9 Ook in de 17e-eeuw blijven kunstenaars
uit de Nederlanden naar Rome komen om te werken en te studeren, ondanks dat in deze tijd ook de
kunstmarkt in de Nederlanden floreert. Michelangelo da Caravaggio is aan het begin van de 17eeeuw van grote invloed op een aantal kunstenaars uit Utrecht, die wij nu kennen als de Utrechtse
Caravaggisten. Omdat in Italië kunstenaars uit de Nederlanden werden gezien als experts in het
uitbeelden van landschappen, werden zij ingezet om villa’s en paleizen van binnen met
landschapfresco’s te decoreren. Daarnaast waren zij succesvol in de verkoop van kleine
landschapschilderijtjes.10 Er ontstaat er in de 17e-eeuw een nieuw genre onder ‘Nederlandse’
kunstenaars. Kleine genreschilderijtjes met volkse figuren, in de stad of op het platteland,
‘bambocciaden’ genaamd, zouden de Romeinse kunstmarkt veroveren.
Niet alle kunstenaars reisden naar Rome. Rembrandt en Jan Lievens gingen liever niet op reis.
Constantijn Huygens, secretaris van Frederik Hendrik en kunstconnaisseur, betreurt dit en beschrijft
omstreeks 1630 in zijn autobiografie waarom de twee talenten besloten af te zien van de reis.11 Aan
de noordzijde van de Alpen zouden in die tijd al vele voortreffelijke Italiaanse schilderijen te zien zijn,
vanwege de voorliefde voor koningen en prinsen voor de Italiaanse schilderkunst. Wat in de
Nederlanden netjes bij elkaar hing en volop te zien was, zou in Italië met moeite bij elkaar moeten

6

Bert Meijer: “Door Vasari en anderen werd van oudsher artistieke suprematie opgeëist voor de Italiaanse
kunst”. B. Meijer, ‘Over kunst en kunstgeschiedenis in Italië en de Nederlanden’, in: Nederlands Kunsthistorisch
Jaarboek, deel 44, 1993, pp. 9-26.
7
Dacos, ‘Om te zien’, p. 26.
8
Meijer, ‘Spranger’ ,p. 35 en 36.
9
Meijer, ‘Spranger’, p. 32.
10
Ibidem, p. 43.
11
Zie: Constantijn Huygens (ed. C.L. Heesakkers), Mijn jeugd, Amsterdam 1987, p. 89. (DBNL) Via Hoogewerff,
Bentvueghels, pp. 2-3.
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worden opgespoord. 12 Uit de autobiografie van Huygens blijkt dat de reis naar Rome niet
noodzakelijk was om de Italiaanse schilderkunst te bestuderen. Daarnaast was er ook voor schilders
in de Nederlanden volop werk in de eerste decennia van de zeventiende (Gouden) eeuw en daarom
lijkt het ook niet nodig te zijn geweest om zo ver te reizen om werk te kunnen vinden. Het is moeilijk
om te bepalen wat nu het precieze motief was van kunstenaars om de lange (en gevaarlijke) reis naar
Rome te ondernemen. Ook persoonlijke redenen kunnen nog een rol hebben gespeeld.
Het bovenstaande is voor kunsthistorici een bekend verhaal. Minder algemeen bekend is hoe het
leven van kunstenaars in Rome er in de praktijk heeft uit gezien. In deze scriptie wordt een
historische context geschetst van de reizen van kunstenaars, afkomstig uit de Nederlanden, naar
Rome. Daarbij staan niet de kunstwerken centraal, maar wordt de focus gelegd op de kunstenaar en
zijn primaire levensbehoeften, zoals het vinden van onderdak en inkomen, en secundaire
levensbehoeften, zoals religieuze behoeften en sociale behoeften.13
Allereerst zijn voor het onderzoek de volgende vragen gesteld: Wat was de identiteit van de
kunstenaars die naar Rome gingen en wat kunnen motieven zijn geweest om naar Rome te gaan?
Hoe reisden zij naar Rome en welke reisvoorbereidingen werden getroffen? Hoe zag het Rome
waarin zij terecht kwamen er uit? Waar verbleven de kunstenaars in Rome? Hoe zorgden zij voor
inkomen? Bij welke organisaties in Rome sloten kunstenaars uit de Nederlanden zich aan? Wie
keerden terug naar hun geboortestreken en wie besloten te blijven? Literatuuronderzoek naar de
bovenstaande vragen bracht de antwoorden om een beeld te kunnen geven van de reis naar Rome
en de woon- en werkomstandigheden van de in Rome wonende kunstenaars.
Gaandeweg ontstonden weer nieuwe vragen. Wanneer kunstenaars uit kringen van
welgestelde burgers afkomstig waren, werd de reis naar Italië dan betaald door hun ouders? Kan de
reis van de kunstenaars vergeleken worden met de reis van regentenzonen op ‘Grand Tour’?
Waarom gingen de kunstenaars in bepaalde buurten van Rome wonen? Waarom was het moeilijk
patronage in Rome te vinden? Van wie kregen Vlaamse kunstenaars wel opdrachten? Hoe zag de
‘vrije kunstmarkt’ in Rome er uit en waarom waren sommige Vlaamse kunstenaars succesvol op de
vrije markt? Wat was de financiële staat van de kunstenaars in Rome? Waren er nog andere
manieren om geld te verdienen, naast het werken als kunstenaar? Waarom waren er
meningsverschillen tussen het Romeinse schildersgilde de ‘Accademia di San Luca’ en de Vlaamse
kunstenaars? Ook op deze vragen wordt ingegaan in deze scriptie, al is niet voor elke vraag een
eenduidig antwoord te geven.

12

Ibidem, pp. 2-3.
Religieuze behoeften, zoals het ontvangen van de sacramenten, en sociale behoeften, zoals het verkrijgen
van een bepaalde status of het maken van vrienden.
13
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Waarom is het de moeite waard om het leven van kunstenaars uit de Nederlanden, wonend in Rome,
te reconstrueren? Allereerst, omdat kennis over het leven van kunstenaars ons meer begrip
verschaft van de door hen gemaakte kunst. We krijgen een beter idee van de intentie van de
kunstenaar en kunnen beter bepalen met welk doel een bepaald kunstwerk werd gemaakt. In de
kunsthistorische geschiedschrijving is niet altijd de focus gelegd op de kunstenaar, zijn werkplaats en
de praktische vervaardiging van de kunst. Kunstgeschiedenis had in de 19e eeuw nog wel een “sterk
historisch karakter”.14 Vanaf het begin van de twintigste eeuw werd in de kunstgeschiedenis de
nadruk steeds meer op het kunstwerk zelf gelegd: de esthetische kunstgeschiedenis.15 In de
esthetische kunstgeschiedenis is de stijl van de meester erg belangrijk. Dit is namelijk hetgeen te zien
is op de schilderijen. De kwestie van de wederzijdse beïnvloeding in schilderstijl van kunstenaars uit
de Nederlanden en de kunstenaars uit Italië was dan ook erg interessant. Onder invloed van
nationalisme werd de stijl van sommige kunstenaars, met als hoofdvoorbeeld Rembrandt van Rijn,
gezien als ‘echt Nederlands’. Voor de kunstenaars die naar Italië waren gereisd en te ‘veritaliaanst
waren’ was er weinig respect.16
Er is ook een andere manier van kunsthistorisch onderzoek doen, genaamd de ‘historische
kunstgeschiedenis´. De historische kunstgeschiedenis is gebaseerd op feiten en archiefmateriaal.
De kunstenaar en zijn werkplaats staan centraal.17 Deze scriptie ligt in het verlengde van deze traditie
in het kunsthistorisch onderzoek. Binnen de historische kunstgeschiedenis zijn er twee richtingen te
herkennen. Enerzijds is er de kunstgeschiedenis die zich richt op de kunstenaar als individu18,
anderzijds is er de kunstgeschiedenis die zich richt op kunstenaars als beroepsgroep.19 Deze scriptie
valt onder de laatste richting. De ‘Vlaamse kunstenaars in Rome’ worden als groep onderzocht. Er
wordt gekeken naar wat over het algemeen voor de meest Vlaamse kunstenaars in Rome moet
hebben gegolden. Het in de scriptie geschetste beeld kan afwijken van individuele
kunstenaarslevens. Kunsthistorisch onderzoek naar kunstenaars als beroepsgroep richt zich ook
sterk op hun economisch functioneren. Een economische, historische benadering van de
kunstgeschiedenis is één van de laatste ‘trends’ binnen het kunsthistorisch onderzoek.20 De literatuur
gebruikt voor het schrijven van deze scriptie valt deels onder deze categorie.
De relaties tussen Italië en Nederland zijn dus in het verleden regelmatig onderzocht aan de
hand van de kunstwerken en de verschillende stijlen van de kunstenaars. Toch waren er eind 19e
eeuw, begin 20ste eeuw, ook onderzoekers die zich interesseerden in het leven van de groep van
14

M.J. Bok, Vraag en aanbod op de Nederlandse kunstmarkt, 1580-1700 (diss), Utrecht 1994, p. 27.
Bok, Vraag, pp. 25- 29.
16
Meijer, Over kunst’, p. 16.
17
Bok, Vraag, pp. 25-29.
18
Ibidem, pp. 36-40.
19
Ibidem, pp. 40-45.
20
Bok, Vraag, pp. 45-50.
15
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Vlaamse kunstenaars in Rome. A. Bertolotti, Johannes Orbaan en Godfridus Johannes Hoogewerff
deden archiefonderzoek en ontdekten nieuwe gegevens over de in Rome levende ‘Fiamminghi’.21 Het
boek ‘De Bentvueghels’ van G.J. Hoogewerff uit 1952 is voor deze scriptie uitvoerig geraadpleegd. De
data, afkomstig uit oude Romeinse archieven zijn immers nog altijd bruikbaar. De interpretaties van
sommige feiten verschillen anno 2010 wel van het beeld dat Hoogewerff met behulp van de
archivalia schetste. Een sociaal-historisch beschrijving van de bedrijvigheid van kunstenaars in Rome
is gegeven door Francis Haskell, in zijn boek ‘Painters & Patrons’.22 Het Romeinse patronagesysteem
en de kunstmarkt in Rome worden door hem uitgebreid behandelt. De economisch-historische
benadering van de kunstgeschiedenis is terug te zien in de vele recente publicaties over de
Romeinse kunstmarkt en over de financiële status van kunstenaars in de 16e en 17e-eeuw. Ook de
Nederlandse kunstmarkt heeft veel aandacht gekregen. Onder andere in het proefschrift van
Marten-Jan Bok ‘Vraag en aanbod op de Nederlandse kunstmarkt’.23 Het deel van dit proefschrift dat
een beschrijving geeft van de opleiding van jonge kunstenaars in de Nederlanden, was erg bruikbaar
voor deze scriptie.24

Het doel van deze scriptie is een bredere context te beschrijven van het leven van de Vlaamse
kunstenaar in Rome, door de archiefdata van Hoogewerff, de door Haskell beschreven sociale
relaties binnen de Romeinse kunstwereld, en het recente economisch-historisch onderzoek naar de
Romeinse kunstmarkt, te combineren. Ook wordt in deze scriptie gebruik gemaakt van de inzichten
van diverse onderzoekers op het terrein van de Vlaamse kunstenaars in Rome, waaronder Nicole
Dacos, Judith Verberne, Elisja Schulte-Van Kessel en Bert Meijer. Er wordt een bredere historische
context van het leven in het 17e-eeuwse Rome gegeven met behulp van de artikelen van een aantal
historici, gepubliceerd in het boek ‘Rome*Amsterdam’.25 Daarnaast wordt een link gelegd tussen
het leven van de ’Romanist’ in de Nederlanden, zijn reis naar Rome en zijn tijd in Rome zelf. Meestal
worden deze zaken apart bestudeerd, maar zij staan natuurlijk niet los van elkaar.
Tot slot worden in deze scriptie alle kunstenaars uit de Nederlanden aangeduid als
21

Via Bert Meijer, ‘Over kunst en kunstgeschiedenis in Italie en de Nederlanden’: A. Bertolotti, Artisti belgi ed
olandesi a Rome nei secoli XVI e XVII. Notizie e documenti raccolti negli archivi romani, Rome 1880. J.A.F.
Orbaan, Bescheiden in Italië omtrent Nederlandsche kunstenaars en geleerden, I, (RPG, 10), Den Haag 1911.
G.J. Hoogewerff, Bescheiden in Italië omtrent Nederlandsche kunstenaars en geleerden, II-III (RPG, 13, 17), Den
Haag 1913.
22
Francis Haskell, Painters & patrons, New York 1963.
23
M.J. Bok, Vraag en aanbod op de Nederlandse kunstmarkt, 1580-1700 (diss), Utrecht 1994.
24
Verder hielp het tweede hoofdstuk van dit proefschrift, ‘De schilder in zijn wereld, de sociaal-economische
benadering van de Nederlandse zeventiende-eeuwse schilderkunst’ mij ook mijn scriptie te plaatsen binnen de
tradities in het kunsthistorisch onderzoek.
25
Petrus Josephus van Kessel, Rome-Amsterdam: two growing cities in seventeenth-century Europe, Amsterdam
1997. De auteurs zijn: Luigi Spezzaferro, Laurie Nussdorfer, Angela Groppi, Elisja Schulte, Volker Reinhardt,
Claudio Schiavoni en Michele di Sivo.
13

De Vlaamse kunstenaar in het 17e-eeuwse Rome.

‘Vlamingen’. Door de Italianen werd er namelijk geen duidelijk onderscheid gemaakt tussen de
bewoners van zuidelijke Nederlanden en de noordelijke Nederlanden. Vanwege bloeiende
handelscontacten die al decennia lang tussen Italië en Vlaamse handelssteden als Brugge en
Antwerpen bestonden, werden de meeste noorderlingen uit de Lage Landen ‘Fiamminghi’ genoemd,
als ‘pars pro toto’.26

26

Zie: Claire Billen, ‘Vlaanderen. Geschiedenis en geografie van een land dat niet bestaat.’, in: Hans Devisscher,
Fiamminghi a Roma 1508-1608, kunstenaars uit de Nederlanden en het prinsdom Luik tijdens de Renaissance,
tent.cat, Museum voor Schone Kunsten, Brussel 1995, pp. 48-52.
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2. De Identiteit van de Vlaamse kunstenaar
Wie waren de kunstenaars uit de Nederlanden die in de 17e eeuw naar Rome gingen om hier enige
jaren te verblijven? Wat voor leven ging er aan hun reis naar Rome vooraf? In dit hoofdstuk probeer
ik een beeld te schetsen van de identiteit van de gemiddelde Italië-ganger, de ‘Jan Modaal’ onder de
reizende kunstenaars. Specifieke kunstenaarslevens kunnen daarom van dit geschetste beeld
afwijken. Allereerst kwamen de kunstenaars uit verschillende streken in de Lage Landen, zowel uit de
noordelijke als de zuidelijke Nederlanden. Een afspiegeling van deze schilders vormt de groep van
kunstenaars die zich in Rome hadden aangesloten bij de Vlaamse ‘Schildersbent’. Judith Verberne
maakte een kleine biografie van deze groep, waar ik hier dankbaar gebruik van maak.27 In het eerste
kwart van de 17e-eeuw waren er veel Utrechtse schilders die in Rome tot de ‘Bentvogels’ behoorden.
Gedurende de 17e eeuw waren de meeste schildersbentleden afkomstig uit Antwerpen, direct
gevolgd door Den Haag en Amsterdam, maar ook waren kunstenaars uit vele andere steden
vertegenwoordigd.28 Daarnaast waren de meeste schilders die de reis ondernamen jong van leeftijd,
gemiddeld tussen de zestien en negenentwintig jaar oud. Eén van de jongste Bentvogels, Jacob
Leyssens, was 16 jaar oud, maar gewoonlijk waren kunstenaars die zich bij de Schildersbent
aansloten tussen de 20 en 24 jaar.29 In de loop van de 17e eeuw waren de nieuwelingen onder de
Bentvogels ouder, tussen de 25 en 29 jaar.30 Het is niet raar dat de schilders op juist deze leeftijd
naar Rome gingen. De reis naar Rome werd immers gezien als een afsluitend onderdeel van de
opleiding tot kunstschilder.

Opleiding
Marten Jan Bok geeft een beschrijving van de gang van zaken rond de opleiding van jonge
Nederlandse kunstschilders van de late 16e en 17e eeuw.31 Tekentalent bij kinderen probeerde men
waarschijnlijk al vroeg te ontdekken. Bij sommige jongelui werd talent ontdekt, omdat zij een
ambacht leerden, waar ook het tekenen een onderdeel van was, bijvoorbeeld het vak goudsmid of
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Judith Verberne, ‘ De Bentvueghels (1620/21 -1720) te Rome’, in: Peter Schatborn, Tekenen van warmte: 17eeeuwse Nederlandse tekenaars in Italië, tent cat. Rijksmuseum, Zwolle 2001, 22-32, p. 24. Deze
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timmerman.32 Daarnaast kregen schoolkinderen uit welgestelde gezinnen tekenlessen. Wanneer een
kind een groot tekentalent had, was het voor de 17e-eeuwse welgestelde ouders, een geaccepteerde
keuze om hun zoon te laten opleiden tot kunstschilder. Dit blijkt onder andere uit een citaat dat Bok
geeft van een Amersfoortse deurwaarder, die in 1654 schrijft dat hij zijn kinderen ‘gaerne [..]eerelijk
nae gelegentheijt soude opvoeden, gelijk hij *..+ oock doende is, laetende d’eene studeren, d’ andere
schilderen, *etc+’ .33 De zoon met grootste intellectuele vermogens werd dan bijvoorbeeld naar de
universiteit in Leiden gestuurd om rechten te studeren, de zoon met het grootste talent voor
tekenen, mocht in de leer bij een kunstschilder. 34 Deze opleiding was echter een kostbare zaak. Het
vereiste zelfs “een investering die groter was dan de meeste mensen konden vrijmaken voor de
opleiding van hun kinderen”.35 Marten Jan Bok betoogt daarom dat jongens die in de leer konden bij
een kunstschilder uit de “meest gegoede milieus afkomstig moeten zijn geweest”. 36 Om die reden
bleef het talent van financieel minder bedeelde jongens onbenut. Dit besefte ook Karel van Mander,
die in het ‘Schilder-Boeck’ schrijft dat het helaas voorkomt dat “Natuurlijcke Schilders gaen achter
ploeghen, en Bouweren haer aen Pinceelen voeghen.”37
In Utrecht kwam je bij een kunstschilder in de leer als ‘leerjongen’ of ‘conterfeytjongen’.38
Conterfeytjongens leerden de beginselen van het tekenen. Soms waren ze op de proef om later een
echte leerjongen te worden, soms moesten zij tekenen leren, omdat dit voor een ander ambacht
vereist was. Leerjongens kregen de volledige opleidingen en betaalden dan ook meer geld aan het
Utrechtse St. Lucasgilde dan de conterfeytjongens.39 Het leersysteem had grote overeenkomsten met
de traditionele meester-gezel verhouding. Het verschil was dat sommige kunstschilders erg veel
leerlingen in hun werkplaats hadden, zodat de werkplaats het karakter kreeg van een onderneming
met een groot aantal stagiairs. Abraham Bloemaert registreerde dertien leerjongens bij het
Utrechtse St. Lucasgilde en Paulus Moreelse 28.40 Aangezien Bok niet vermeldt of dit het aantal
leerjongens op een bepaald moment was of verspreid over de jaren, is niet te zeggen of dit nu veel of
weinig was. De contemporaine schrijver/kunstenaar Joachim von Sandrart, aangehaald door Marten
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Jan Bok, vertelt dat zijn meester Gerard van Honthorst wel 24 of 25 leerlingen tegelijk had.41
Dergelijke grote ateliers waren er ook in Amsterdam, bijvoorbeeld het atelier van Hendrick van
Uylenburgh, dat werd gerund door Rembrandt van Rijn.42
Als kunstenaar in opleiding kon je dus betalen voor een leer-werkplaats bij een meester. Een
tweede mogelijkheid was lessen te nemen bij een schildersacademie. Hoogst waarschijnlijk heeft er
in Utrecht een dergelijke Academie of ‘Teekenschool’ bestaan, in ieder geval in het tweede decennia
van de 17e eeuw.43 Op de Academie werd door enkele van de ‘voornaamste meesters’ les gegeven.44
Marten Jan Bok denkt dat een gravure uit het tekenboek ‘Van ‘t Licht der teken en schilderkonst’ uit
1643, waarop een tekenschool te zien is, de gang van zaken tijdens de tekenlessen kan illustreren,
omdat hij in de twee leermeesters op de afbeelding de portretten herkent van Abraham Bloemaert
en Paulus Moreelse.45 (Zie afbeelding 1.) Het motto van de Tekenschool was ‘Nulla dies sine linie’. Dit
motto vinden we op de gravure op het voorblad van ‘Van ‘t Licht der teken en schilderkonst’, in het
boek dat Pallas Athene op haar schoot houdt.46 (Zie afbeelding 2.) Voor de jongens die kunstschilder
wilden worden ging dus geen dag voorbij waarin niet getekend of geschilderd werd!

Een plek op de arbeidsmarkt
Wanneer de basisopleiding bij de meester voltooid was, moest de jonge kunstenaar voor zichzelf een
plekje op de kunstmarkt of op de arbeidsmarkt veroveren. Een enkeling kon misschien bij zijn
leermeester blijven werken als assistent, maar voor degenen die zelfstandig wilden gaan werken was
het noodzakelijk om zich te onderscheiden van zijn concurrenten. Dat kon op verschillende
manieren. Eén manier was het ontwikkelen van een bepaalde persoonlijke schilderstijl.47 Artistieke
ideeën konden de oorzaak zijn van het ontstaan van een nieuwe stijl, maar sommige nieuwe
inventies hadden een financiële achtergrond. Zo bedachten sommige kunstenaars manieren om
sneller te kunnen schilderen, zodat zij meer schilderijen konden afleveren en een grotere omzet
konden draaien. Hun werk week daardoor qua uiterlijk af van het werk van andere kunstenaars.
Soms sloeg een dergelijke snelle schilderstijl aan bij het koperspubliek, maar het risico bestond ook
dat de kopers en kunstkenners de schilderijen als minder van kwaliteit zouden beoordelen. Een
41
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tweede mogelijkheid voor de schilder om zich te onderscheiden van zijn concurrenten was zich te
specialiseren in een bepaald genre schilderijen. Gedurende de bloei van de Hollandse kunstmarkt in
de 17e eeuw was het kunstaanbod in de Nederlanden erg divers. Er was een ideale situatie ontstaan
waarin er ´aan de lopende band´ schilderijen konden worden gemaakt, die vervolgens werden
verkocht aan een bredere laag in de samenleving dan ooit tevoren.48 Ondanks dat de kunstenaar in
de ‘vrije kunstmarkt’ zelf het onderwerp en de compositie van zijn schilderijen kon bepalen, waren
schilders toch niet helemaal vrij: er moest altijd worden gezocht naar het ‘gat in de
schilderijenmarkt’. Men moest zich wel specialiseren om zich te onderscheiden van de concurrentie.
De ene schilder deed zeegezichten, de ander specialiseerde zich in stillevens, afhankelijk van de vraag
die er op dat moment bestond. Het aanleren van een bepaalde schilderstijl die aansloot bij de laatste
schildersmode en gewild was bij de koper, was de derde manier die door kunstenaars werd
toegepast om beter te kunnen verkopen of opdrachten te kunnen krijgen. De ‘maniera italiana’ was
bijvoorbeeld al sinds lange tijd zeer gewild in de Nederlanden en men had het idee dat grote
ontwikkelingen en modes op het gebied van de kunsten in Italië hun oorsprong hadden. Dat zoveel
kunstenaars uit de Nederlanden naar Italië reisden om daar de werken van de grote meesters te
kopiëren lijkt een gevolg te zijn geweest van de interesse van noordelijke kunstkopers voor de
Italiaanse schilderkunst. Op een gegeven moment ontstond zelfs het idee dat een kunstenaar pas
meetelde als hij in Rome geweest was. Judith Verberne illustreert dit met wat Johan van Gool vertelt
over de kunstenaar Mattheus Terwesten (Den Haag 1670-Den Haag 1757). 49 Om opdrachten zat de
jonge Mattheus niet verlegen en een reis naar Italië stond dan ook niet op de planning. Dat
veranderde toen een zekere geïnteresseerde heer en potentiële opdrachtgever hem vroeg of hij al in
Rome was geweest en Terwesten dit moest ontkennen. De heer leek meteen minder geïnteresseerd
in zijn werk. “Zodra was dit woord niet gesproken, of hij (Terwesten) kon zien, dat dien Heer dat
gevoelen van zijn kunstvermogen niet meer scheen te hebben als te voren [..]. Van dien tijd maakte
hij dan toestel tot zijn vertrek, zijn aanbestelde werken zo spoedig mogelijk voltooiende als mogelijk
was, en die op nieuw kwamen, van de hand wijzende.”50 Mattheus Terwesten reist vervolgens naar
Berlijn, Venetië en Rome, waar hij wordt ingewijd in de Schildersbent.51 Naast het aanleren van een
bepaalde schilderstijl, had een reis naar Rome nog andere voordelen. Door te reizen leerde de jonge
kunstenaar vreemde talen, leerde hij zich te gedragen in vreemd gezelschap en deed hij
internationale contacten op. Dit kon hem later weer van pas komen bij zijn zoektocht naar
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opdrachtgevers of de omgang met potentiële klanten.52

De Vlaamse kunstenaars die naar Rome gingen waren dus over het algemeen jonge mannen,
afkomstig uit verschillende streken uit de Lage Landen. Zij hadden hun basisopleiding in de
werkplaats van de meester voltooid, maar stonden aan het begin van hun carrière als kunstschilder.
Een motivatie voor hun reis naar Rome kan de wens zijn geweest zich de stijl van de Italiaanse
meesters eigen te maken, met het doel meer kans te maken op opdrachten ten aanzien van de
kunstenaars die niet naar Rome geweest waren. Ook kon de kunstenaar tijdens zijn reis vreemde
talen en nieuwe omgangsvormen leren. Daarnaast geven contemporaine schrijvers/kunstenaars als
Johan van Gool en Karel van Mander de indruk dat het voor de jonge kunstenaar in de 17e eeuw een
soort ‘must’ was om naar Italië te reizen. Belangrijk om te weten is dat de kunstschilders geen
eenvoudige lieden waren en dat hun ouders waarschijnlijk uit de hogere maatschappelijke kringen
kwamen. Een opleiding bij een meesterschilder was immers onbetaalbaar voor de gewone man.
Uitzondering hierop zijn de zonen van de meesters zelf, die gratis door hun vader konden worden
opgeleid. Het was geaccepteerd in de hogere kringen om één van je zonen tot kunstschilder te laten
opleiden. Onder de Romereizigers zullen dus ook welgestelde jongemannen geweest zijn. Natuurlijk
zijn er uitzonderingen op de regel. Er waren kunstenaars die naar Rome reisden op oudere leeftijd,
sommigen waren zelfs al meester geweest. Voorbeelden zijn Samuel van Hoogstraten, Eduard de
Ordonia en Johannes de Veer.53 Ook wil ik niet beweren dat alle jonge kunstenaars van ‘goede huize’
kwamen. Het was bijvoorbeeld ook mogelijk in een atelier van de meester als assistent te werken in
ruil voor een opleiding. Niet alle lesgevende kunstenaars zullen zo bekend (en misschien zo duur)
geweest zijn als Paulus Moreelse of Abraham Bloemaert. De reis naar Rome echter, die toch ook
ergens van betaald moest worden, wijst wel op een financieel goed bedeelde jonge schilder. De
voorbereidingen op deze reis en de reis zelf worden behandeld in het volgende hoofdstuk.
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3. De reis naar Italië
De regentenzoon op Groote Tour
In haar boek ‘De Groote Tour’ laat Anna Frank-Van Westrienen zien dat het maken van een ‘Grand
Tour’ niet voorbehouden was aan 18e -eeuwse Engelse ‘Lords’. Ook de Nederlandse koopmans- en
regentenzonen maakten in de tweede helft van de 16e en 17e eeuw een ‘tour’ door Frankrijk en een
‘giro’ door Italië.54 Het doel van een dergelijke reis was de jongeman voor te bereiden op een
maatschappelijke functie; als deftig regent, als hofambtenaar of handelsman. Daarnaast moet zij een
afsluiting zijn van de algemene educatie.55 In 1592 maakt Johan van Oldenbarnevelt in zijn testament
op hoe de Grand Tour van zijn zoontjes Reinier en Willem er uit zou moeten zien.
Zij zouden gaan studeren bij de meest bekwame professor van de Universiteit van Leiden en
na hun studie zouden zij naar het buitenland gaan onder leiding van een “bekwaam persoon,
stammende uit een fatsoenlijke familie, welgemanierd en geleerd in de rechten, historiën, Latijns,
Grieks, Italiaans en Franssprekend, bekend met reizen en tussen de 30 en 40 jaar oud.“
Met deze gekwalificeerde mentor en met twee knechten zouden Reinier en Willem naar Frankrijk
gaan om de universiteiten van Parijs, Orleans, Bourges of Poitiers te bezoeken. Daarna zouden zij
naar Italië gaan om de universiteit van Padua te bezoeken en om daarna langs Venetië, Rome,
Florence, Napels en Milaan te reizen. Via Duitsland en Zwitserland zouden de jongens tot slot weer
terugkeren.56 Helaas kwam deze wens van Oldenbarnevelt niet uit, want de jongens maakten op
jongere leeftijd, een veel kleinere tour langs Praag, Heidelberg, Genève en Parijs.57 Dit testament
laat zien dat de afsluitende educatiereis naar Italië een ideaalbeeld was in de ogen van de gegoede
Hollandse ouders en vele jongens maakten dan ook een grote of kleinere tour door Europa. De
geschreven reisjournalen van de regentenzonen en hun brieven naar het thuisfront zijn een goede
bron van informatie over de reis die bewoners van de Nederlanden naar het zuiden maakten.
De vraag is of de reisjournalen ook iets vertellen over de reisbelevenissen van de jonge
schilders op reis. Een relatie leggen tussen de reis van jonge schilders naar Italië en de Groote Tour
van patriciërszonen, lijkt op het eerste gezicht misschien het vergelijken van appels met peren.
Immers, de jonge schilders gingen rechtstreeks naar Italië om een vak te leren, de rijkeluiszoontjes
reisden wat rond om levenservaring en sociale vaardigheden op te doen. Maar is het verschil tussen
deze werelden wel zo groot? Waarschijnlijk niet. Vooral, omdat, wanneer we het betoog van Marten
Jan Bok mogen geloven, de jonge schilders ook afkomstig waren uit de hogere klasse. Het citaat van
54
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de Amersfoortse deurwaarder in 1654 liet zien dat zijn ene zoon mocht gaan studeren en dat de
andere zoon een opleiding tot kunstschilder mocht volgen. Wanneer één zoon na zijn studententijd
een ‘Groote tour’ mocht maken, zou de andere zoon die kunstschilder was geworden, dan geen
studiereis naar Italië mogen ondernemen? Het nut van het reizen was op sommige vlakken voor
beiden groepen jongens hetzelfde. Zij konden vreemde talen leren spreken, nieuwe omgangsvormen
leren en internationale contacten op doen, die hun later bij hun beroep van pas zouden kunnen
komen. Kunstschilder, ambtenaar, koopman en regent moesten immers allemaal de omgangsvormen
leren van de hogere klasse om in hun werk succesvol te kunnen zijn. Het grootste verschil is dat de
kunstenaars één reisdoel hadden, Italië, terwijl de jongens op Grand Tour een rondreis maakten.
Toch is het waarschijnlijk dat de reisvoorbereidingen en de reisroutes naar Italië van regentenzonen,
die uitgebreid beschreven zijn door Anna Frank-Van Westrienen58, overeenkomsten hebben met de
voorbereidingen en routes van jonge schilders. Haar boek heb ik dan ook uitgebreid geraadpleegd
om in dit hoofdstuk een beeld te schetsen van de voorbereidingen die jonge mannen troffen voor de
reis naar Italië en een omschrijving te geven van de reis naar Italië zelf.

Reisvoorbereidingen
Voordat de reis naar Rome kon worden ondernomen, moesten verschillende voorbereidingen
worden getroffen. Allereerst moest worden gekeken via welke route men kon reizen. Sommige delen
van Europa waren in de 17e-eeuw extra onveilig door de politieke situatie, oorlogen of heersende
epidemieën. Noordelijke Nederlanders omzeilden vaak de zuidelijke Nederlanden door met een schip
naar Frankrijk te reizen en in Italië werd Milaan niet bezocht, omdat deze stad werd bestuurd door
de Spanjaarden.59 Daarnaast was het noodzakelijk een goede reisgids mee te nemen. In de 17e-eeuw
waren er vele reisgidsen verkrijgbaar: uitgebreide beschrijvingen, maar niet altijd betrouwbaar. “De
boekjes bevatten informatie over de route van de reis, logementen, vervoersmiddelen, prijzen,
geografische bijzonderheden, plaatsbeschrijvingen, vellen vol details van bezienswaardigheden,
munttafels met omrekeningswaarden van verschillende geldsoorten, en zelfs paklijsten.60 Frank-Van
Westrienen wijst op het dagboek van Aernout Hellemans Hooft, als bron voor de verschillende
voorbereidingen die men nam. 61 “Er werd een globaal reisschema opgesteld, dagtrajecten en
afstanden werden berekend, koffers gepakt, aanbevelingsbrieven werden dankbaar in ontvangst
genomen, er werden lijsten met namen van logementen gemaakt en adressen van bankiers werden
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zorgvuldig genoteerd.62” Dit laatste was belangrijk, omdat men niet met teveel geld op zak wilde
reizen. De kans om overvallen te worden was niet gering. Bij verschillende banken kan men geld
opnemen door het gebruik van wisselbrieven of kredietbrieven. Een wisselbrief kon bij een bank
worden ingeruild voor een in de brief vastgestelde hoeveelheid geld, met een kredietbrief kon de
regentenzoon een onbepaald geldbedrag van de bank opnemen.63
Hoe kwam de jongeman aan het geld voor de reis? De reizende regentenzonen kregen
meestal een toelage van hun ouders. De toelage werd in perioden naar de reiziger toegestuurd in de
vorm van een wisselbrief of kredietbrief. In briefcorrespondentie tussen vaders en reizende zonen
wordt veel onderhandeld over de grootte van de toelage. Zonen komen op hun reis standaard geld te
kort en reizen uiteraard liever met kredietbrieven dan met wisselbrieven.64
Het is lastig uit te vinden hoe duur het was voor de kunstenaar om naar Italië te reizen.
Volgens Frank-Van Westrienen zijn financiële gegevens over een verblijf in Italië bijzonder schaars en
daarbij komt dat we niet weten of de reizende schilder evenveel uitgaf op zijn reis als de
regentenzoon. De zonen van regenten moesten een duurdere manier van leven betalen, omdat ze
van hun vader dikwijls de opdracht kregen vrienden te maken in hogere kringen. Om goed
gezelschap te zijn moest je modieuze kleding dragen en daarnaast was het passend je in een koets te
verplaatsen.65 Voor de Vlaamse schilders in Rome zal dit in mindere mate hebben gegolden.
Sommige kunstenaars, in dienst van een mecenas, zullen zich wel in hogere kringen hebben moeten
vertonen. De verhalen over de Nederlandse Bentvogels in Rome geven het idee dat deze kunstenaars
vooral in eigen kringen verkeerden en dat zij het met goede manieren en de juiste manier van kleden
niet altijd zo nauw namen.66 Daarnaast zijn de jongens die Anna Frank -Van Westrienen als
voorbeeld neemt67 kinderen van de allerrijksten personen in Holland en daarom misschien niet
representatief voor zonen uit de ‘hogere middenklasse’.68 Maar ook de jonge kunstenaar moest zijn
reis ergens van betalen. Waren de ouders van de schilders bereid om, nadat zij de opleiding hadden
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gefinancierd, ook de kosten van de reis naar Italië te dekken? Van enkele Bentvogels is bekend dat
dit het geval was. Jacob Torenvliet kwam in 1670 in Rome, prachtig uitgedost en met een pluim op
zijn hoed. Zijn Bentnaam ‘Jason’ zou een verbastering zijn van ‘Ja zoon’ en verwijzen naar zijn vader
die alles voor hem betaalde. Dat andere schilders hiermee spotten, is een teken dat het door hen
niet ‘normaal’ werd gevonden dat een schilder door zijn ouders werd onderhouden. Misschien dat de
reis wel werd betaald, maar dat men, eenmaal in Rome, zelf geld moest gaan verdienen. Dit zou
bijvoorbeeld het geval kunnen zijn bij Bentvogel Antonie de Winter. Hij kon, toen hij net in Rome
aankwam, nog als een edelman leven, maar hij moet later schilderen voor zijn geld.69 Het door Karel
van Mander omschreven ideaalplaatje van de kunstenaarsreis naar Rome laat zien dat de jonge
kunstenaar idealiter de goedkeuring van zijn ouders had gekregen om naar Rome te gaan, net als de
regentenzonen. Van Mander schrijft: “ *.+ maer sult ghy reysen, latet niet gheschieden, sonder uwen
lust en u Ouders wille [..].70

De route naar Italië
Vlamingen konden op verschillende manieren de tocht naar Italië ondernemen. Voor Hollanders gold
dat zij meestal de Spaanse Nederlanden omzeilden. Ze konden mee op een Hollands
koopvaardijschip en voerden dan naar Le Havre. Zuidelijker gingen er meestal geen extra reizigers
mee, omdat men bang was voor kapers.71 Vanaf Le Havre ging de route verder naar Rouen en Parijs.
Vanuit Parijs ondernam men de reis naar Lyon en vanaf daar naar Marseille.
Vervolgens kon men in Marseille een ‘felucca’ of ‘felouk’ nemen. Dit waren kleine open scheepjes
met één grootzeil, een fok en een bemanning van ongeveer tien personen. Onder een tent op het
dek vond men beschutting. Tussen Livorno, Genua en Marseille was er een soort dienstregeling van
‘felucchi’. Zij kwamen af en aan om handelsproducten te importeren en exporteren en daarbij namen
zij vaak reizigers mee. De kleine scheepjes waagden zich nooit ver uit de kust uit angst voor ‘Turkse’
piraten. Grote galeien met meer bemanning gingen wel de Middellandse Zee op, maar reizigers werd
afgeraden met deze galeien mee te gaan.72 Zo kwam de Vlaamse reiziger van Marseille in Genua en
daarna in Livorno. Vanaf daar ging men dan over land verder naar Rome. Soms reisde men nog via
Florence.73
Een andere route vanuit de Nederlanden was ook mogelijk. Over de rivier de Rijn kon men
een heel eind naar het zuiden reizen, naar Straatsburg en Basel. Men reisde op een rijnaak,
getrokken door paarden. De reisde duurde lang en er werd onderweg veel tol geheven, maar reizen
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over Rijn was wel de meest veilige route, omdat in ‘onveilige streken van Duitsland, roof- en
moordpartijen aan de orde van de dag waren’.74 Een reis over land kostte veel geld, omdat men de
kosten van een groot reisgeleide met veel paarden moest kunnen betalen. Belangrijke ambassadeurs
of hoogwaardigheidsbekleders reisden meestal wel met een groot reisgezelschap over land. Dit
reisgezelschap werd bewaakt door een groot aantal beveiligers te paard.75 Met de juiste connecties
was het ook mogelijk om je bij een dergelijk gezantschap aan te sluiten en mee te reizen. Voor de
regentenzonen was dit geen probleem, want de ambassadeur had graag een gevolg van levende
‘visitekaartjes’ uit zijn land. De jongens waren na aankomst een tijdje te gast als hoveling aan een
buitenlands hof.76 Kunstenaars, die al hun diensten hadden bewezen aan een belangrijk mecenas,
werden door hun patroonheer ook wel eens meegenomen op reis en reisden dan met een dergelijk
gezantschap.77 De jonge, nog niet gevestigde, kunstenaars die naar Rome reisden zullen
waarschijnlijk toch van de andere reismogelijkheden gebruik hebben moeten maken.
In Zuid-Duitsland aangekomen stuitte men op de laatste grote drempel op de reis naar Italië;
de Alpen moesten worden getrotseerd. Er waren verschillende bergpassen die men kon nemen.
Wanneer men richting Venetië reisde, was de Brennerpas de populairste. Voorbereidingen voor de
overtocht werden meestal in Augsburg getroffen.78 Wilde men meer westelijk blijven, dan kon men
vanuit Genève de Col du Mont Cenis nemen, waarna men uitkwam in de regio Piemonte.79 De in het
midden van de Alpen gelegen St. Gotthardpas, die uitkwam in de vallei van Ticino en vervolgens in
Lombardije werd maar sporadisch genomen en ook de Via Mala over de Splügen naar Como
(Lombardije) koos men niet vaak.80 De passen konden niet met rijtuigen of paarden genomen
worden. Men huurde dragers en muilezels voor de expeditie. Bergafwaarts gebruikte men slees. De
tocht duurde ongeveer vijf of zes dagen.81 Uit de correspondentie en reisdagboeken van de jonge
regentenzonen blijkt dat zij diep onder de indruk zijn van hun tocht over de Alpen. Het is een
bijzondere ervaring. Een enkeling kan het landschap zelfs waarderen, maar men is toch meestal pas
lovend over het landschap dat men ziet wanneer men afdaalt in de vruchtbare en welvarende
valleien van Lombardije.82
Hierna gaat de route over land verder richting Rome. Reizen over land kon op verschillende
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manieren. De beste wegen waren de postroutes, die sinds jaar en dag door bodes (of postillons)
werden genomen om diverse post en boodschappen van de ene naar de andere stad te brengen.83
Langs de postroutes bevonden zich verschillende posten en herbergen. Bij een dergelijke post kon je
paarden huren en bij een volgende post het paard weer inleveren en laten verversen door een
uitgerust, nieuw paard. Op deze manier konden bodes vliegensvlug reizen. Het was langs de
postroutes eenvoudig een paard te huren en men deed ook niet moeilijk over de verhuur van
paarden aan buitenlanders. Dat ervaart ook Michel de Montaigne, de bekende Franse schrijver.
Michel de Montaigne schrijft in zijn ‘Le Voyage en Italie’ op 30 november 1580 dat “we in Siena een
ervaring hadden dat men een Vlaming die in ons gezelschap was, een onbekende, een vreemdeling,
een huurpaard toevertrouwde om mee naar Rome te rijden; je moet wel voor je vertrek de huur
betalen, maar verder laten ze het paard helemaal aan je over en vertrouwen erop dat je het naar de
plaats brengt die je hebt beloofd.84”
Omdat het niet verstandig was alleen over de postroutes te reizen, namen de bodes ook
groepen reizigers mee die in snel tempo wilden reizen. Dit betekende voor dag en dauw opstaan en
elke dag een rit van 12 a 15 uur te paard.85 Je kon ook rustiger reizen en meegaan met de postkoets,
dit was echter duur en postkoetsen waren nogal eens het mikpunt van rovers.86 Een eigen koets met
koetsier (‘vetturino’) huren was ook mogelijk en het voordeel daarvan was dat je dan kon afwijken
van de postroutes en toeristische uitstapjes kon maken. In het contract met de ‘vetturino’ stond
soms dat hij zou zorgen voor het eten en de overnachtingen onderweg. De jongens op Groote Tour
zijn hier meestal niet positief over: het eten is slecht en de vetturino rekent teveel.87 De meest ideale
manier van reizen voor buitenlanders wordt aangeraden door Antonio Marganetti. Deze man, over
wie verder weinig bekend is, schreef een boekje met handige tips voor het reizen in Italië, speciaal
voor Aernout Hooft. 88 Hij raadt aan om tussen Florence en Rome gebruik te maken van de diensten
van de ‘Procaccio’. Dit was een soort gids en deze naam is waarschijnlijk afgeleid van de gebroeders
‘Procaccio’, die deze dienst aanboden. 89 De Procaccio verzamelde een groep van 30 reizigers en
bracht hen dan te paard naar de eindbestemming. Hij regelde het vervoersmiddel, de overnachting,
eten en drinken onderweg en soms regelde hij ook toeristische excursies. Margaretti schrijft dat het
reizen in groepsverband veilig is en dat men in de groep vaak leuk gezelschap vindt en garantie voor
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goede gesprekken.90 Tussen Florence en Rome ging de Procaccio eens per week.91
De routes naar Rome die de jonge kunstenaars maakten, zullen over het algemeen dezelfde zijn als
die van de jonge mannen op Grand Tour. Kunstenaars namen iets vaker de route door Frankrijk.92 De
vervoersmiddelen zullen misschien anders geweest zijn. Zo zullen we er vanuit moeten gaan dat zij
gebruik maakten van de goedkopere reismogelijkheden. Immers, de zonen van de rijke regenten
klagen al dikwijls over de hoogte van de reis- en logieskosten.93 De kunstenaars zullen dus
waarschijnlijk geen eigen koets met koetsier hebben gehuurd, maar misschien huurden zij wel, net
als de onbekende Vlaming bij Montaigne, postpaarden en trokken zij van post naar post. Het lijkt mij
ook niet onwaarschijnlijk dat minder gefortuneerde reizigers zich in steden verzamelden en zich dan
in karavaan over de postwegen naar de volgende stad verplaatsten. Misschien dat een enkele keer
de regentenzoon en de jonge kunstenaar elkaar in een reisgezelschap hebben ontmoet. Onderzoek
in contemporaine reisverslagen zou moeten uitwijzen of over een dergelijke ontmoeting wordt
gerept. Vlaamse reizigers moeten tijdens hun reis dikwijls landgenoten zijn tegengekomen. Men
prefereerde onderweg namelijk herbergen die werden gerund door Nederlanders.94 Anna Frank-Van
Westrienen noemt enkele Franse herbergen die draaiden op een Hollandse of Duitse clientèle.
Gijsbert de With, schrijver van ‘Verhael van mijne reijse in Vranckrijck gedaen Anno 1634 en 1635’
vertelt hoezeer hij houdt van de Hollandse properheid, het Hollandse eten en drinken en hoe fijn het
is om met Hollandse reisgenoten op ‘zijn Hollands vrolijk te kunnen zijn’. Volgens Frank-Van
Westrienen wordt zijn mening door velen gedeeld. 95 Deze praktijk kennen wij ook uit Rome, waar al
sinds de 15e eeuw ‘Teutoonse waardinnen’ herbergen runden, speciaal voor reizigers en pelgrims uit
Duitsland en de Nederlanden.96

De reis naar Rome in het werk van de kunstenaar
Dat de kunstenaars zich op hun reis lieten inspireren door de machtige natuur, vreemde volken en
bijzondere architectuur en dit direct in hun werk tot uiting brachten, is een te moderne gedachte. De
17e-eeuwse kunstenaars lieten zich immers niet voeren door hun gevoelens, maar dachten veel
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rationeler wanneer zij de ervaringen van hun reis op doek verwerkten. Zij wisten dat er voor
bepaalde afbeeldingen een markt bestond en zorgden dat juist die elementen op het schilderij
terecht kwamen, die de kunstkopers wilden zien. Zo zijn er verschillende 17e-eeuwse Italianisanten
die havengezichten maakten, waaronder door Jan Baptist Weenix. Een voorbeeld is het ‘Italiaanse
havengezicht’ uit 1649.97 (Zie afbeelding 3.) Dit schilderij maakte Weenix toen hij alweer een tijdje
terug was in de Nederlanden en het moge ieder duidelijk zijn dat het geen realistische voorstelling is.
Immers, de haven van Rome bevond zich niet aan de voet van het Capitool, waar zich de beelden
‘Castor en Pollux’, zichtbaar op het schilderij, bevinden. Weenix construeerde het havengezicht uit
verschillende elementen: een realistische haven, Romeinse antiquiteiten en Romeinse en Italiaanse
architectuur. 98 De schilderijen moesten de atmosfeer van de Mediterrane haven oproepen. De
interesse in dit soort werken bij kopers werd gestimuleerd door de actieve handel tussen Holland en
de Mediterrane gebieden. Het genre werd door Jan Baptist Weenix en Jan Asselijn geïntroduceerd
toen de Nederlandse handel met het zuiden op zijn hoogtepunt was, rond het midden van de 17e
eeuw.99 Op de schilderijen zijn wel realistische elementen te zien, zoals wapenschilden en beelden of
de vuurbakens van Genua en Livorno, maar de schilderijen vertellen ons niet wat de kunstenaar op
reis met eigen ogen heeft gezien.
Schetsboeken met spontane reistekeningen, gemaakt door de reizende kunstenaar, zijn wat
dat betreft veel belangrijkere bronnen. Hierbij wil ik wijzen op het interessante schetsboek van
Würzburg in het Martin von Wagner Museum. Het is een album met (reis)schetsen, waarvan twee
schetsen zijn gesigneerd met ‘P.V.L’. (Zie afbeeldingen 4, 5 en 6.) In het verleden is het album wel
eens toegeschreven aan Pieter van Laer (Bamboccio), maar Ludovica Trezzani heeft goede
argumenten om de schetsen toe te schrijven aan een andere ‘Vlaming’, Peter van Lint. 100 Deze
Antwerpse kunstenaar was in Rome tussen 1635 en 1640 en rond 1636 gebruikte hij het album,
onder ander om zijn medereizigers te schetsen. Enkele tekeningen laten waarschijnlijk de inzittenden
van een rivieraak of een felouk zien. Het is een divers publiek, gehuld in mantels en met verschillende
hoeden.101 De reizigers lezen wat, of proberen te slapen door hun hoofd ter ruste te leggen op hun
bagage. Zo kan het reizen er voor een Vlaamse schilder uit hebben gezien. Met hun medereizigers
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zaten zij opgepropt in bootjes of postkoetsen, waar zij vermaak zochten door te lezen, te tekenen en
gesprekken te voeren met hun reisgenoten.
Reisvoorbereidingen van rijke zonen op Grand Tour en die van jonge kunstenaars op de reis naar
Italië zullen in bepaalde mate wel zijn overeengekomen. Ook de reisroutes zullen veelal hetzelfde zijn
geweest, behalve dat kunstenaars vaker door Frankrijk reisden. Gebeurtenissen onderweg,
vastgelegd in reisverslagen van ‘Groote Tour-reizigers’, kunnen dan ook overeen komen met de
belevenissen van de kunstenaars op reis. De manier van reizen zal wel verschillend zijn geweest. Rijke
regentenzonen konden duurder vervoer betalen, maar zelfs zij klagen al over de hoge kosten van de
reis. Voor kunstenaars zal het allemaal nog iets moeilijker zijn geweest de reis te financieren en zij
zullen gebruik hebben gemaakt van de goedkoopste manieren om veilig te kunnen reizen.
Uitzondering hierop zijn de kunstenaars die in het gezelschap van een patroonheer naar Italië
reisden. Het kan zijn dat de reis van de jonge kunstenaars, net als die van de jongens op Grand Tour,
werd gefinancierd door hun ouders, als afsluitend onderdeel van hun opleiding. Onderweg werd vaak
het gezelschap van streekgenoten opgezocht. De reisschetsen van de Antwerpse kunstenaar Peter
van Lint geven weer hoe het reizen in een postkoets of rivieraakje geweest kan zijn. Men zat lange
tijd met een divers reisgezelschap in een kleine ruimte en men probeerde zich te vermaken door te
lezen, te tekenen of wat te slapen.
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4. De stad Rome
Eerste ontmoeting met de Eeuwige Stad.
Hoe zal de Vlaamse kunstenaar zijn eerste uren in Rome hebben beleefd? Enkele van de eerste
handelingen die men uitvoert bij aankomst in Rome en enkele van de eerste indrukken van de stad,
kunnen we lezen in verschillende reisverslagen. François Vinchant, in het jaar 1609/1610 in Rome
aangekomen, schrijft dat hij zijn Luikse vrienden direct de opdracht geeft hun zwaard niet zichtbaar
te dragen. Daarvoor heeft men immers in Rome een bijzondere toelating nodig.102 Maximilien Misson
vertelt in zijn ‘Nouveau Voyage d’Italie’ uit 1691 dat hij bij aankomst in Rome wordt overlopen door
een menigte van knechts, die hun diensten komen aanbieden. Hij raadt de lezer aan vooral de lokale
bewoners als knecht te nemen of knechten die al hun dienst hebben bewezen bij een kennis, want,
zegt hij: “het zijn merendeel avonturiers, daar geen staat op te maken is”.103 Daarnaast moet de
reiziger oppassen voor ‘lichte vrouwen’. Vinchant vertelt hoe hij, op zoek naar zijn neef, bijna in de
val wordt gelokt door een prostituee, maar dat zijn reisgezel hem er van weerhoudt met haar mee te
gaan. “Reiziger, wees in deze voorzichtig!”104
Wanneer de reiziger de stad beter leert kennen, merkt hij nog meer op. Vinchant schrijft over
het Piazza Navona. “Hier komen de buitenlanders wandelen. Daarom zie je overal speellieden,
potsenmakers en charlatans hun kunsten brengen. Deze voert een komedie op, gene een tragedie en
nog een andere biedt met veel ophef huismiddeltjes tegen allerlei kwalen te koop aan. Allemaal
hebben ze één of ander soort bel in de hand om mensen te lokken en geld in t laatje te krijgen.105”
Montaigne valt op dat Rome een kosmopolitische stad is; alle nationaliteiten voelen zich hier thuis.
“Het is een stad die van vreemdelingen aan elkaar hangt.” Hij noemt dit één van de grote voordelen
van Rome, ten opzichte van bijvoorbeeld Venetië. Daar kan men goed zaken doen, maar zal men zich
altijd vreemdeling voelen. In Venetië verblijven vreemdelingen maar korte tijd, terwijl in Rome veel
vreemdelingen wonen. Ook de lokale bewoners van Rome zijn helemaal ingespeeld op de
aanwezigheid van vreemdelingen: “Het gewone volk is niet verbaasder over onze wijze van kleden of
die van de Spanjaarden of Duitsers dan over die van henzelf, en men ziet vrijwel geen bedelaar die
niet een aalmoes vraagt in onze taal.106”
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Hoe verliep het de Vlaamse schilder bij aankomst in Rome? We weten uit het dagboek van Cornelis
de Bruijn dat hij bij aankomst in Rome in 1674 al snel een landgenoot treft. Hij is aanwezig bij de
opening van het Jubeljaar op het Sint Pietersplein en treft daar een oude kennis, de uit Den Haag
afkomstige, Robert du Val. De Bruijn vraagt direct of hij hem niet kan introduceren bij de
Schildersbent en zo geschiedde.107
Aangezien de schilders, anders dan de reizigers op Groote Tour, dikwijls voor enkele jaren in
Rome verbleven, zullen zij zich beter hebben ingeburgerd in de stad. Ze kenden er de weg, ze vonden
een woonplaats, ze kenden de instanties waarbij ze zich konden aansluiten, ze vonden een manier
om inkomsten te verkrijgen, etc. Om beter te kunnen begrijpen in wat voor stad de Vlaamse
kunstenaars hun draai vonden, is het goed om eerst een algemeen beeld te geven van de stad Rome
in de 17e eeuw.

Rome in de 17e eeuw: het ‘Theatrum Mundi’
In het christelijke Europa heeft de stad Rome tot aan het einde van de middeleeuwen een centrale
rol gespeeld. De stad was vaderland van alle volken. De ‘Babylonische ballingschap van de pausen’
van 1309 tot 1377 en het Westers Schisma van 1378 tot 1417 sloegen een diepe krater in het imago
van de pausen en veranderde het beeld van de stad Rome. De Reformatie in de 16e eeuw zorgde
vervolgens voor een complete verandering in het aanzien van de stad. Waar eerder Rome de zetel
van de paus was, werd voor de aanhangers van de Reformatie Rome ‘een poel van verderf’. Je ziet
de slechte reputatie van Rome terug in de twijfels die ouders hebben om hun zonen naar Rome te
laten gaan.108 Karel van Mander, die de jonge schilders een reis naar Rome van harte aanbeveelt,
spreekt niet alleen met lof over Rome. Rome is “de rechte plaetse, daer quistecolen en verloren
Sonen haer goedt doorbrengen, t’is schromich zijn Ieucht die reyse ghehengen.”109 Men schrikt er
voor terug zonen de reis naar Rome toe te staan. De woorden waarmee Petrarca Rome beschrijft:
een ‘verradich nest, daer men in broedet al t’quat heden verspreyt de Weerelt over’, vindt Van
Mander moeilijk met de waarheid te weerleggen.110
De pausen van de late 16e en 17e eeuw begrepen dat Rome reputatieschade had opgelopen
en daar wilden zij wat aan veranderen. Het pontificaat van Sixtus V (1585-1590) is in deze een
keerpunt geweest. Het nieuwe beleid was om van Rome niet alleen een pelgrimsstad te maken, maar
ook een ‘working-town’. De stad moest niet alleen meer aantrekkelijk zijn voor pelgrims, maar ook
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voor handelaars, politici, handwerkers en kunstenaars. Daartoe moesten nieuwe, publieke werken
worden aangelegd. Rome moest een moderne stad worden. Dit beleid werd gevolgd door de pausen
van de volgende generaties. Grote urbane bouwprojecten zouden in drie kwart eeuw het aanzien van
Rome volledig veranderen. Rome werd het ‘schouwtoneel van de wereld’.111

Romeinse Politiek
Door wie werd Rome geregeerd? Als vanouds was de paus de hoogste autoriteit in Rome. Hij was de
‘pontifex maximus’ en besliste over zowel religieuze zaken als staatszaken. In de hiërarchie werd de
paus gevolgd door zijn naaste adviseurs, meestal zijn familie, namelijk de kardinaalneven.112 De
praktische regering van de stad lag in de handen van een stedelijke raad, die samenkwam in de
gebouwen op het Capitool. Zij noemden zich de ‘Popolo Romano’. De beambten waren echter niet
afkomstig uit het echte volk, maar uit leden van rijke, maar niet adellijke, Romeinse families. De
Popolo Romano hield zich bezig met de dagelijkse regering van de stad, belastingen, marktregulering,
overleg met de gilden, aanleg van straten e.d.. Maar de functies binnen deze groep moeten meer
gezien worden als erebaantjes. Een beambte van de stedelijke raad bleef meestal maar een jaar op
zijn positie en dan werd alweer de volgende gekozen uit een lijst met genomineerden. Dit systeem
zorgde er voor dat de rijke burgers van de stad inspraak hadden, maar dat geen enkele familie erg
veel macht zou krijgen.113 De Popolo Romano probeerde invloed uit te oefenen op de pauselijke
regering door te lobbyen. Men sprak zich bijna nooit direct tegen de paus uit.114 Als je als gewone
burger op één of andere manier invloed wilde uitoefenen, moest dit gebeuren in groepsverband. Er
waren verschillende geaccepteerde publieke instanties, die bepaalde rechten konden beschermen,
zoals de gilden.115 Gewapende burgerlijke milities waren er niet in Rome, bescherming op die manier
was niet mogelijk.116 Slechts twintig procent van de Romeinse bevolking behoorde tot de klasse van
werklui in specifieke beroepen, die zich verenigden in één van de zeventig gildes die het 17e-eeuwse
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Rome telde.117 Het grootste gedeelte van de Romeinse bevolking bestond uit de lagere klasse:
seizoenswerkers, ongeschoolden, arme pelgrims en immigranten. Zij konden alleen macht
uitoefenen door gebruik te maken van hun aantal en deel te nemen aan volksopstanden en rellen.
Tijdens de ‘Sede Vacante’ braken er vaak rellen uit en ook in tijden van voedseltekort broeide het in
de stad.118
Het grote aantal armoedzaaiers in Rome was bedreigend voor de kleine, maar exorbitant
rijke Romeinse elite. Een sterke persoon zou het volk wel eens in opstand kunnen brengen.119
Vandaar dat de macht, door deze tijdelijk en zo gelijk mogelijk te verdelen over de rijke Romeinse
burgers, werd versplinterd: het kon niet gebeuren dat één familie de macht greep. Daarnaast moest
het arme volk tevreden worden gehouden. Dit gebeurde onder andere door ervoor te zorgen dat de
armen altijd verzekerd zouden zijn van een klein beetje voedsel. In Rome was de broodprijs gefixeerd
op 1 baiocco.120 Bakkers mochten van deze prijs niet afwijken bij het verkopen van de ‘pagnotta’, het
dagelijks brood. De stabiliteit van de broodprijs werd gecontroleerd door een overheidsinstantie, de
‘Annona’.121 In jaren van mislukte oogsten had het brood nog steeds dezelfde prijs, maar de grootte
en kwaliteit van het brood verminderde sterk. In 1648/49, 1653 en 1655 waren de grote
graantekorten aanleiding tot massademonstraties. Onder het volk deed het gerucht de ronde dat de
autoriteiten het gepeupel in Rome wilden vergiftigen door gif of de botten van dode mensen door
het brood te mengen.122 Wanneer de paus door Rome trok, riep het volk: ‘Pagnotte grosse, Santo
padre!’ Als de Heilige vader hiervoor kon zorgen, was het volk tevreden en hijzelf populair.
Een tweede manier om het volk tevreden te houden was het zorgen voor de armen. Sinds
eeuwen hadden de kerkelijke instanties in Rome arme pelgrims onderdak, voedsel en geestelijke
hulp geboden. Het verbeteren van de armenzorg was in de 17e eeuw een beleidspunt op de agenda
van de pausen. Rome moest een voorbeeld worden voor de rest van de wereld op het gebied van
liefdadigheid.123 Nog steeds hadden de parochies van Rome een centrale rol in het verlenen van
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armenzorg. De priesters van de parochies konden namelijk ‘certificaten van armoede en goed
gedrag’ verlenen en bepaalden welke trouwe gelovigen aalmoezen verdienden.124 De armenzorg in
Rome had een ander karakter dan in veel andere Europese steden. Men bestreed in Rome de
armoede niet om de orde te bewaken, maar om mensen een helpende hand te bieden. Paus
Innocentius XII sprak zich bijvoorbeeld afkeurend uit tegenover instanties als het Amsterdamse
Tucht- of Rasphuis, waar de armen gevangen zaten en moesten werken. Het stond lijnrecht
tegenover het Romeinse idee van assistentie bieden aan arme pelgrims. De pelgrims waren immers
maar tijdelijk in de Heilige Stad.125 Voor een armoedzaaier is het leven in Rome waarschijnlijk beter
geweest dan in Amsterdam, concludeert Peter van Kessel in de inleiding tot het boek
‘Rome*Amsterdam’.126
Tot slot werden onenigheden in Rome beslecht door rechters en werd de orde gehandhaafd
door agenten, de ‘sbirri’.127 Het 17e-eeuwse rechtssysteem in Rome was erg ingewikkeld.128 Er waren
erg veel grote en kleine rechtsinstanties, ieder met jurisdictie over bepaalde groepen, zoals
geestelijken, ambtenaren van de Curia, burgers van Rome of Joden.129 Ook leden van bepaalde gilden
hadden jurisdictie over hun eigen leden.130 Sommige hoven hielden zich bezig met civiele zaken en
andere met strafrechtelijke. Naar welk gerechtshof de aanklager of beklaagde zich wendde had
meestal te maken met waar men schatte de meeste kans te maken in het gelijk gesteld te worden.131
Voor de beschuldigde hing de plaats van berechting ook af van door welk squadron van ‘sbirri’ hij of
zij was opgepakt. Elk squadron werkte voor een eigen gerechtshof.132 Ook de Vlaamse kunstenaars
hebben wel eens met de ‘sbirri’ te maken gehad, bijvoorbeeld wanneer zij waren betrokken bij
vechtpartijen in herbergen.133 Johan van Gool vertelt dat de Bentvogels zelfs werden overvallen door
de Inquisitie tijdens de inauguratie van een nieuw lid, de al eerder genoemde Mattheus
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Terwesten.134
Voor de Vlaamse kunstenaar zal het misschien een geruststellende gedachte zijn geweest dat
door de liefdadigheidspolitiek in Rome er altijd wel een klein vangnetje was, mocht hij in armoede
vervallen. Voorwaarde voor een aalmoes bij de parochies van Rome was natuurlijk wel dat je goed
katholiek was en een deugdzaam leven leidde. Bij de Vlaamse kunstenaars in Rome was dat zeker
niet altijd het geval.

Cultureel klimaat in Rome
Naast de grote bouw- en decoratieprojecten was er een andere factor in Rome die bijdroeg aan
gunstige omstandigheden voor kunstenaars. Dit was de oude traditie van patronage. Van oudsher
nam de elite kunstenaars onder haar hoede, door hen te verzekeren van een vast loon en
regelmatige opdrachten.135 Eerder was deze praktijk te zien aan de Italiaanse hoven, maar ook de
pausen en hun naaste familieleden traden op als mecenas. Een voordeel voor de kunstenaars in
Rome was dat de pauselijke regimes elkaar sneller opvolgden, dan de stabiele feodale hoven. Bij elke
nieuwe pauselijke familie hadden weer nieuwe kunstenaars de kans om de favoriet te worden.136 Bij
elke wisseling van pausen ontstond er ook weer een nieuwe elite in Rome, soms met een nieuwe
smaak. Dit kon behalve een voordeel ook een nadeel zijn. Kunstenaars wilden niet afhankelijk zijn
van de machtswisselingen. Zij begonnen steeds meer vanuit een eigen werkplaats hun werken te
verkopen.137 Kunstenaars waren niet langer afhankelijk van één patroonheer, maar hadden meerdere
rijke klanten. Schilderijen waren ook niet langer alleen voor het hof. Er ontstond een kunstmarkt met
een breder koperspubliek en handelaren en kunsttentoonstellingen gingen een belangrijke rol
spelen.138
Duidelijk is dat de Vlaamse kunstenaars die aan het einde van de 16e of de eerste drie kwart van de
17e eeuw naar Rome reisden, aankwamen in een stad in grote ontwikkeling. Enerzijds behield Rome
haar oude tradities. Nog steeds werden, in het bijzonder in de Jubeljaren, grote aantallen pelgrims
opgevangen door parochies en broederschappen. Deze parochies en broederschappen waren kleine
machtscentra die onderling concurreerden. Gilden kwamen nog altijd op voor de belangen van hun
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leden en er waren vele verschillende gerechtshoven. Kortom, vele instanties in Rome
beconcurreerden elkaar en maakten aanspraak op bepaalde rechten. Anderzijds was er sprake van
steeds grotere centralisering van de macht en een steeds grotere mate van centrale regulering. De
paus werd een absoluut heerser en Rome was een georganiseerde chaos. Ondanks de door de
pausen opgelegde nieuwe regels, was het, misschien mede door die chaos van instanties met hun
rechten en plichten, nog altijd mogelijk de mazen in de wet te vinden. Net als op de reis naar Italië,
werden, eenmaal in Rome aangekomen, landgenoten snel opgezocht. ‘Fiamminghi’ die zich al in
Rome hadden gesetteld, konden de nieuweling in de stad wegwijs maken en met andere
landgenoten in contact brengen. Het artistieke klimaat in Rome was erg gunstig door het
kunstpatronaat van de rijke pausen. Ook ontstond in de 17e eeuw een kunstmarkt voor een breder
publiek. De Romeinse kunstmarkt wordt in een volgend hoofdstuk uitgebreider beschreven.
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5. Wonen in Rome
Hoe de Vlaamse schilder in Rome woonruimte vond is niet precies bekend, maar het is aannemelijk
dat dit ‘via via’ werd geregeld. De schilders deelden namelijk vaak woningen met hun collega’s en
binnen deze huishoudens stapte er wel eens iemand op of kwam er iemand bij. We kennen veel van
deze schildershuizen, omdat in de jaren 1630 de Accademia di San Luca heeft getracht een bestand
aan te leggen van alle aanwezige kunstenaars in Rome. Het doel was de kunstenaars een dwangbevel
te sturen om hen tot betaling van belasting aan de Accademia te dwingen.139 Een voorbeeld van één
van deze schildershuishoudens, was het huis in de Via Margutta, waarin Jean Duchamps (Giovanni
del Campo), Pieter van Laer en Gerard van Kuyl in 1631 samenwoonden. Gegevens uit de parochiale
archieven laten zien dat het drietal in goede doen was. Ze konden zelfs een knecht en een
dienstbode houden.140 In 1632 werd de plek van Gerard van Kuyl ingenomen door Steven van t’Hoff
en in 1633 kwam Reinier van Heukelom bij de kunstenaars wonen. Toen hij opstapte, nam ene ‘Don
Orlando’ (of Roelant) zijn plaats in.141 Het huis van Jean Duchamps en Pieter van Laer is slechts één
voorbeeld van de verschillende huishoudens van Vlaamse schilders in Rome.142 De bewoners van het
huis wisselden om de zoveel tijd, wanneer zij binnen de stad verhuisden, naar een andere stad
reisden of terugkeerden naar de Nederlanden. Een enkele keer zorgde een sterfgeval voor een lege
plek in het huis. Steven van ’t Hoff stierf in 1635 in het huis van Jean Duchamps en Pieter van Laer. Zij
hadden hem tijdens zijn ziekbed verzorgd en ook gezorgd voor zijn uitvaart in de Santa Maria del
Popolo.143
Vlaamse kunstenaarshuishoudens bevonden zich in de al genoemde Via Margutta, maar ook
in de Via Paolina (nu del Babuino), Via Laurina, Via Capo le Case, Via Vittoria, de Vicolo della
Fontanella, Strada Felice, Via della Croce en Via del Corso. Daarnaast woonden er kunstenaars in een
tuin of hof, genaamd Horto di Napoli.144 Deze straten waren allen gelegen in de parochies van de
Santa Maria del Popolo, de San Lorenzo in Lucina of de San Andrea della Fratte. Op de
overzichtskaart van deze parochies is te zien dat de kunstenaars in het noorden en het noordoosten
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van Rome woonden.145 (Zie afbeelding 7.) Het was het district van de vreemdelingen en
kunstenaars.146 Maar waarom vestigden de Vlaamse kunstenaars zich juist hier? In dit gebied was de
huur van een huis nu niet bepaald goedkoop. Men betaalde 35 tot 40 scudi per jaar, oplopend tot
100 scudi, terwijl in de goedkopere delen van Rome de huur ongeveer 12 scudi per jaar was.147 De
meeste kunstenaars huurden de bovenste verdiepingen van de panden, die het goedkoopst waren
en waar het meeste licht naar binnenviel.148
Een reden dat zich juist hier zoveel Vlamingen vestigden, zou te maken kunnen hebben met
een door Hoogewerff genoemd speciaal privilege dat eerdere pausen aan nieuwe burgers die zich
vestigden in de Via Paolina en de Via Sistina hadden verleend. Dit privilege hield in dat de nieuwe
bewoners van dit gebied geen belasting hoefden te betalen voor de uitoefening van hun beroep.149
Hoogewerff vertelt nogal terloops over dit privilege, maar het is erg interessant om hier meer
onderzoek naar te doen. Het privilege kan verklaren waarom Vlaamse schilders juist in deze buurt
gingen wonen. De Via Paolina en de Via Sistina zullen ideaal zijn geweest voor opstartende bedrijfjes
van immigranten, die zo min mogelijk bemoeienis wilden van de Romeinse gilden. Verderop in deze
scriptie zullen we zien dat het betalen van de jaarlijkse belasting aan het ‘schildersgilde’ in de jaren
1620 en 1630 door Vlaamse kunstenaars werd geweigerd. Misschien bestond dit privilege omdat er
in deze straten, in de ‘buitenwijken’ van de stad, van oudsher immigranten woonden die zich niet bij
de reguliere gilden konden aansluiten. Een andere reden kan zijn dat de Vlaamse kunstenaars alleen
in dit gedeelte van Rome nog genoeg ruimte vonden om te kunnen wonen en te kunnen werken. De
buurten rond de Tiber waren erg dichtbevolkt.
Hoe kan het leven rond het Piazza del Popolo er uit hebben gezien? Johannes Lingelbach was
in Rome in de tweede helft van de jaren 1640, maar maakte pas ongeveer twintig jaar later, toen hij
weer veilig was teruggekeerd in Amsterdam, twee schilderijen met een zicht op het Piazza del
Popolo.150 (Zie afbeelding 8 en 9.) Op beiden schilderijen zien we de bekende elementen van het
Piazza. De Santa Maria del Popolo is te herkennen, evenals de obelisk, die op dit plein was geplaatst
door paus Sixtus V. Daarnaast heeft Lingelbach op het werk uit Wenen de noordelijke stadspoort in
de Aureliaanse muur afgebeeld en zien we links, achter de winkel of herberg, een stukje van de

145

Voor de overzichtskaart van de Romeinse parochies, zie afbeelding 7.
Verberne, ‘Bentvueghels’, p. 24.
147
Richard E. Spear, ‘Scrambling for Scudi: Notes on Painter’s Earnings in Early Baroque Rome’ in: Art Bulletin
june 2003 Volume LXXXV nummer 2, pp. 310-319. p.312. De scudo van de Pauselijke Staten was een grote
zilveren munt.
148
Verberne, ‘Bentvueghels’, p. 25.
149
Hoogewerff wijst op dit privilege, maar geeft helaas geen bron. Hoogewerff, Bentvueghels, p. 63.
150
Zie afbeelding 8 en afbeelding 9. Het ene werk bevindt zich in de Akademie der bildenden Kunste in Wenen,
het andere werk is te zien in het Institute of Arts in Minneapolis. Zie: G. Briganti, L. Trezzani (e.a.), The
Bamboccianti, The Painters of Everyday Life in Seventeenth Century Rome, Roma 1983 (vertaling Robert Erich
Wolf), p. 279 en 280.
146

37

De Vlaamse kunstenaar in het 17e-eeuwse Rome.

Pincio. Op het werk uit Minneapolis kijkt de beschouwer net vanuit een andere hoek en vormt de
heuvel de achtergrond van het schilderij. Tot zover komt het schilderij van Lingelbach aardig overeen
met de werkelijkheid. Wat de andere geschilderde gebouwen betreft, weten wij niet of ze daar
gestaan hebben, noch weten wij of mensen zich op deze manier op het plein gedroegen. Er worden
spelletjes gespeeld, er wordt muziek gemaakt, er wordt een tand uitgetrokken en mensen zitten
rustig op de grond. Beiden doeken zijn ‘Italianiserend’ en eerder bedoeld om voor de kopers van het
werk de Italiaanse sferen op te roepen, dan om een historische reconstructie van het leven in Italië te
geven.151 Over het dagelijks leven van de Vlaamse kunstenaar in Rome zal een dergelijk schilderij ons
weinig vertellen.
Niet alle Vlaamse kunstenaars woonden zelfstandig rond de Via Margutta. Een aantal
kunstenaars onderhield patronagebanden met een rijke heer of kreeg langdurige opdrachten van
een rijke opdrachtgever. Zij werden onderdeel van de ‘famiglia’ van hun patroonheer en vonden
onderdak in zijn palazzo of daar in de buurt.152 Bij kunstliefhebber en ‘patroonheer van Vlamingen’
markies Vincenzo Giustiniani vonden Gerard van Honthorst (1610-1620), David de Haen (1622),
Cornelis Bloemaert (1635-1644) en Joachim von Sandrart met zijn medewerkers (ca. 1636) een
onderkomen.153 Jan Borsman, die eerder nog op de Via Laurina woonde, mocht samen met Jacob
Duyvelandt in 1631 bij het Palazzo Barberini wonen.154 Binnen de huishouding van de patroonheer
kon de kunstenaar carrière maken en deze carrière vertaalde zich ook in de woonomstandigheden.
Toen de kunstenaar Andrea Sacchi pas was ´ontdekt´ en in 1637 werd opgenomen in de huishouding
van kardinaal Antonio Barberini, moest hij eerst zijn verblijf delen “met drie slaven, een tuinman, een
dwerg en een oude voedster”.155 Later zou Sacchi promotie maken binnen de ‘famiglia’ en verbleef
hij tussen de schrijvers, dichters en secretarissen van de hofhouding.156

We kunnen concluderen dat de Vlaamse kunstenaars in Rome, enige uitzonderingen daargelaten,
voornamelijk woonden in het noorden of noordoosten van de stad. De kunstenaars deelden hun
appartementen met collega’s en gaven hun woonruimten aan elkaar door. Over de
woonomstandigheden van de kunstenaars is niet veel bekend. Schilderijen van Vlaamse hand met
het Romeinse straatleven geven ons geen historische reconstructie van de straten van Rome.
Een interessante vraag blijft waarom zij nu juist hier woonden. Kwam het door het genoemde
privilege of was deze buurt de enige plek waar zij nog ruime huurwoningen konden vinden? Er moest
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immers wel plek zijn om te kunnen schilderen en eventueel, werkjes te kunnen uitstallen. Sommige
kunstenaars woonden niet zelfstandig, zij woonden in de huizen en paleizen van hun patroonheer.
Dit betekende niet meteen dat deze kunstenaars ruim en comfortabel konden wonen. Ook binnen de
hofhouding moest men hogerop klimmen om bij de groep van belangrijkste ‘familiares’ te horen en
vervolgens in de betere verblijven woonruimte te vinden.
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6. Werken in Rome.
Werken voor opdrachtgevers
Hoe kwam de Vlaamse kunstenaar in Rome aan inkomsten? Een kunstenaar kon op verschillende
plekken in het beroepsveld terecht komen. De ene positie was echter meer geliefd dan de andere.
In vaste dienst zijn bij een rijke opdrachtgever zag men als vanouds als het meest ideale
dienstverband voor een kunstenaar. De kunstenaar ontving een vaste toelage van de heer voor wie
hij werkzaam was en hij kreeg vaak kost en inwoning in diens paleis. Daarnaast kreeg de kunstenaar
met enige regelmaat opdrachten, waarvoor hij vervolgens ook weer betaald kreeg.157 Werk en
inkomen waren dus gegarandeerd. Dit dienstverband werd gezien als een speciale gunst, verleend
door de rijke heer aan de kunstenaar. De rijke heer was daarom zijn mecenas of patroonheer en hij
en zijn kunstenaar onderhielden patronagebanden. Naast het verzekerd zijn van inkomen, was een
ander voordeel van begunstigd worden door een mecenas dat deze ook kon bijdragen aan de faam
van de kunstenaar. Het was voor een rijke heer statusverhogend om een bekende kunstenaar in
dienst te hebben en een mecenas zou er dan ook aan meewerken de roem van zijn kunstenaar te
verspreiden. Allereerst door hem ‘uit te lenen’ aan zijn kennissenkring. Daarnaast kon de kunstenaar
van zijn werkgever de opdracht krijgen te schilderen voor de familiekapel. Francis Haskell omschrijft
deze kapellen als de meest bekende en ‘modieuze’ van Rome. Door altaarstukken te schilderen
vestigde de kunstenaar zijn naam bij het grotere publiek.158 Het hoogste aanzien had de kunstenaar
die patronagebanden onderhield met de belangrijkste families in de stad. De pauselijke families
werkten aan hun status door grote paleizen voor zichzelf te bouwen, mooie familiekapellen te laten
inrichten en daarnaast behoorden een suburbane villa en een kunstgalerie tot hun bezittingen.159 De
kardinaal-neven gaven heel veel geld uit aan kunst en architectuur. Op hun jaarinkomen van
ongeveer 200.000 scudi, besteedden zij hier ongeveer 1/5 tot 1/8 deel aan.160 Opvallend is dat de
pauselijke familie altijd kunstenaars onder haar protectie nam, die afkomstig waren uit de eigen
geboortestreek. Toen na de regering van paus Paulus V Borghese (1605-1621), Alessandro Ludovisi
uit Bologna tot paus Gregorius XV (1621-1623) werd gewijd, werden de uit Bologna afkomstige
kunstenaars, zoals Domenichino en Guercino begunstigd.161 Toen Maffeo Barberini in 1623 werd
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verkozen tot paus Urbanus VIII (1623-1644), betekende dat de beste baantjes werden vergeven aan
Toscaanse kunstenaars.162 Barberini’s grote favoriet, Gian Lorenzo Bernini, kwam dan wel uit Napels,
maar zijn vader was Florentijn geweest.163
Voor Vlaamse, nog niet befaamde, kunstenaars, was de kans om een pauselijke opdracht te
krijgen nihil. Een tekening in het eerder besproken ‘Würzburger’-schetsboek van Peter van Lint, kan
misschien een illustratie geven van de afstand die er bestond tussen de Vlaamse vreemdeling en een
machtige kardinaal-neef.164 (Zie afbeelding 10.) Op de tekening zien we kardinaal Francesco
Barberini, van een afstandje geschetst. Misschien heeft Peter van Lint de kardinaal slechts enkele
minuten gezien en wist hij toch snel een schets te maken, net als een fan tegenwoordig met zijn
mobiele telefoon snel een foto zou maken bij een onverwachte ontmoeting met een ‘celebrity’.
Twee kleine mannetjes kijken van achter een muurtje vol ontzag naar Francesco Barberini op. De
kardinaal lijkt eerder een onbereikbaar figuur dan een potentiële opdrachtgever. Honderdvijftig jaar
eerder hadden Vlaamse kunstenaars overigens wel heel even een kans gehad om voor het pauselijk
hof te werken, onder paus Adrianus VI. Toen Jan van Scorel in Venetië te horen kreeg dat een
landgenoot was verkozen, haastte hij zich naar het pauselijk hof en wordt daar inderdaad benoemd
tot hofschilder en directe opvolger van Rafael.165 Nu waren het Italianen die de opdrachten
ontvingen en, aangezien Urbanus VIII en zijn kardinaalneven goede (politieke) contacten met
Frankrijk hadden, was er ook aandacht voor Franse kunstenaars, zoals Simon Vouet en Nicholas
Poussin.166
Toch is er ook een belangrijke mecenas bekend die in deze tijd aandacht had voor het werk
van Vlaamse contemporaine kunstenaars. Vincenzo Giustiniani was de zoon van een rijke Genoese
edelman. Hij had de titel ‘markies’ gekregen, maar bevond zich in de marge van de hoge Romeinse
kringen. In de politiek koos hij de kant van de Spaanse factie in Rome en hij stond daarom ook in
contact met de Spaanse Nederlanden.167 In 1606 was hij door de Nederlanden gereisd en had hij
kerken en privécollecties bezocht.168 In zijn paleis bij de San Luigi dei Francesi legde Giustiniani een
schilderijenverzameling aan. Hij had een brede smaak, maar een voorliefde voor Caravaggio.169 De
Vlamingen bewonderde hij om hun ‘naturalisme’, maar ‘decorum’ was nog steeds belangrijk. Hij
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verzamelde met name religieuze werken en geen genrestukken.170 De kunstenaars uit de
Nederlanden die naar Rome reisden om zich toe te leggen op de stijl van Caravaggio, zoals de
Utrechtse Gerard van Honthorst, waren dan ook van harte welkom bij Giustiniani en vonden er, zoals
eerder gezegd, ook een onderkomen.171 Hij liet ze wonen in zijn paleis en zij mochten zijn collectie
bestuderen. Eind jaren twintig en begin jaren dertig verschuift de aandacht van Giustiniani zich van
Caravaggisme naar antieke sculpturen. Hij geeft de opdracht aan diverse kunstenaars om zijn
verzameling te vertalen in prenten voor een grote publicatie. De prenten vormen samen twee dikke
volumes, getiteld ‘Galleria Giustiniani’. Onder de graveurs waren een aantal Vlamingen, waaronder
Cornelis Bloemaert.172 Giustiniani stierf in 1637 en met zijn overlijden viel een belangrijke werkgever
weg voor het handjevol gelukkige kunstenaars die onder zijn hoede hadden mogen werken. 173
Naast invloedrijke personen, konden ook invloedrijke instanties en organisaties, de rol van
opdrachtgever op zich nemen. Verschillende religieuze orden, zoals de Jezuïeten en de Oratorianen,
kregen in de 17e eeuw meer macht. Het aantal kerken van de orden breidde zich uit en oude kerken
werden van binnen opnieuw ingericht.174 Hier lagen werkmogelijkheden voor kunstenaars. De orden
zelf hadden erg weinig geld te besteden. De financiering van de nieuwe kerken en kapellen werd
dikwijls gedaan door de rijke families die de bouw subsidieerden. Zij leenden kunstenaars uit voor de
decoratie van de nieuwe kerken, maar hielden hun favoriete kunstenaars liever voor hun eigen
kapellen en paleizen.175 Deze rijke families hadden vaker interesse in Italiaanse kunstenaars dan in
buitenlandse. Voor Vlamingen waren er daarom weinig kansen om voor de religieuze orden te
werken, al helemaal niet wanneer de kunstenaar nog geen patronagebanden met Italianen
onderhield.176
Kans op werk was er wel bij de ‘nationale’ lekenbroederschappen, zoals de Santa Maria
dell’Anima, de San Giuliano dei Fiamminghi en de Campo Santo dei Teutonici e Fiamminghi.177 De
rijke leden van deze broederschappen die de decoratie van de kapellen financierden waren
afkomstig uit de Nederlanden en omdat zij ‘Fiamminghi’ waren gaven zij dikwijls de voorkeur aan
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kunstenaars uit de eigen landstreken.178 Zo beschilderde Jan Miel uit Beveren-Waes, die in de jaren
1630 in Rome was aangekomen, bijvoorbeeld een kapel met episoden uit het leven van de Heilige
Lambertus in de Santa Maria dell’ Anima. Deze Lambertuskapel was ingericht door een Luikse
familie.179
Tot slot konden kunstenaars opdrachtgevers buiten de stad zoeken. In Rome moesten de
kunstenaars strijden om een opdracht en als er in de kleinere steden in de omgeving van Rome wel
werk was te vinden, was het aantrekkelijk uit te wijken naar de periferie.180 Ook hier was het voor
Vlaamse kunstenaars weer moeilijker een opdracht te krijgen, mits hij in de provincie landgenoten
trof. Dit was het geval bij een opdracht in de Abdij van Farfa, ten noordoosten van Rome. In 1561
werd hier een belangrijke opdracht vergeven aan Vlaamse kunstenaars. De binnenmuur van de
façade van de abdijkerk is voorzien van een grote olieverfschildering van het Laatste Oordeel.181 (Zie
afbeelding 11.) Het Latijnse onderschrift ‘Iusserunt fieri prior et conventus amene, flandrorum
manibus nobile frugis opus’ op de muurschildering wijst op de kunstenaars en de opdrachtgevers.
De vertaling luidt: “De prior en de broeders van het convent gaven de opdracht voor dit gewichtige
werk, dat vakkundig werd vervaardigd door de ijverige handen van Nederlanders.”182 Giovanna
Sapori vermoedt dat het hier gaat om de ijverige handen van de Amsterdamse Dirck Barendz. en zijn
assistenten.183 Opvallend is dat de abdij in 1561 werd gerund door een gemeenschap van Vlaamse,
Duitse en Franse broeders, met aan het hoofd Prior Herasmus Flandrus.184 Ook deze opdrachtgevers,
buiten Rome, gaven dus graag kunstopdrachten aan landgenoten.
Werken voor de vrije markt
Tegenover het maken van kunst voor een van tevoren bepaalde opdrachtgever, stond het werken
voor een nog onbekende koper. Deze manier van handelen was voor Vlaamse kunstenaars geen
onbekende methode. Het was namelijk juist deze ´vrije markt´ die in de Nederlanden in de 17e-eeuw
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zo´n succes doormaakte.185 Sowieso was de vraag naar schilderijen aan het einde van de 16e-eeuw,
zowel in Italië als de Nederlanden, enorm toegenomen. In 1630 merkte Vincenzo Giustiniani op dat
welgestelden hun huizen vroeger behingen met wandtapijten, maar dat in zijn tijd schilderijen de
muren sierden.186
Het belang van de ‘vrije kunstmarkt’, los van patronageverhoudingen, nam toe in de
Nederlanden, omdat de koopkracht van de burgerbevolking steeg. Vele huishoudens wilden en
konden schilderijen kopen. De vraag naar schilderijen steeg en kunstenaars konden er vanuit gaan
dat de schilderijtjes die zij maakten ook werden verkocht.187 Helemaal vrij was de markt in de
Nederlanden echter niet. In verschillende steden was er een bepaalde mate van regulering door de
gilden. De regels beschermden de positie van lokale kunstenaars en zo worden in bijvoorbeeld Delft
en Haarlem in boedelinventarissen meer werken van lokale kunstenaars aangetroffen dan van
andere kunstenaars.188 In Amsterdam, waar de markt daadwerkelijk zo goed als vrij was, bevatten
boedelinventarissen ook het werk van meesters uit andere streken.189
In Rome was er minder sprake van een koopkrachtige middenklasse. Het overgrote gedeelte
van de burgerbevolking was arm.190 Echter, de mode onder de elite om schilderijen te verzamelen
zorgde ervoor dat de losse verkoop van schilderijen toch een kans had. In Accademia-kringen werd
wel kritisch gekeken naar de vrije markt. Helemaal ‘vrij’ werken, zonder direct contact met de
patroonheer werd niet als bevorderlijk gezien voor de status van de kunstenaar.191 Als
tussenhandelaren voortaan de contacten met de rijke heren onderhielden, verviel de status van de
kunstenaar weer tot die van ambachtsman. De kunstenaar hoefde dan slechts handenarbeid te
leveren en de goede manieren en educatie waarmee de kunstenaar zich staande hield in hoge
kringen zouden niet meer noodzakelijk zijn. Verkopen op de vrije markt werd wel geaccepteerd
wanneer men beginnend kunstenaar was en nog geen patroonheer had gevonden. Het werd gezien
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als een tussenfase in de carrière van de kunstenaar.192 Eind 17e-eeuw wordt het werken voor de vrije
markt wel een meer geaccepteerd verschijnsel, omdat het budget van de pauselijke families voor
kunst en architectuur slonk ten opzichte van de eerder uitgaven. Meer kunstenaars moesten op dat
moment van de vrije markt gaan leven.193
De vrije kunstmarkt in Rome kende verschillende hiërarchische lagen met daarbij horende,
verschillende spelers op de markt. Allereerst waren er de elite-verzamelaars. Dit waren de mannen
met de meest verfijnde smaak, die meestal ook optraden als patroonheren. Mannen als Paolo
Giordano Orsini, Cassiano dal Pozzo en Camillo Massimi, ieder afkomstig uit de oudste adellijke
geslachten van Rome, bepaalden tijdens de regeringsperiode van Urbanus VIII de smaak van de
hogere kringen.194 Zij stonden in contact met de meest gerespecteerde kunstenaars van de tijd: Gian
Lorenzo Bernini, Pietro da Cortona, Andrea Sacchi, Nicholas Poussin en Simon Vouet195 Bij het
verzamelen van schilderijen werd de elite soms geholpen door ‘gentlemen-dealers’. Rijke
verzamelaars lieten hun collectie graag aan andere verzamelaars zien en wanneer er een goede prijs
voor een werk werd geboden, vond men het geen probleem het schilderij weer van de hand te
doen.196
Echte kunsthandelaren speelden alleen een rol in de kunstmarkt van de lagere klassen en zij
kochten van relatief onbekende kunstenaars.197 Omstreeks het midden van de 17e-eeuw ontstaat er
een nieuw publiek voor kunst. Giulio Mancini omschrijft dit publiek als ‘‘huomini die stato
mediocre’.198 Het was de in Rome bij elke nieuwe pausverkiezing, wisselende groep nouveaux-riches,
die ook kunst gingen verzamelen en een eigen smaak ontwikkelden.199 In deze laag op de kunstmarkt
bleken de Vlaamse kunstenaars erg succesvol.200 Pieter van Laer, afkomstig uit Haarlem, kwam in
1625 aan in Rome.201 Zijn lichaam was klein en misvormd en zijn bijnaam was al snel ‘Bamboccio’ of
‘trekpop’. Hij maakte kleine schilderijtjes met het landelijke leven en probeerde deze aan de man te
brengen. Bijna zeker heeft hij gebruik gemaakt van tussenhandelaren om zijn werk te kunnen
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verkopen.202 Het werk sloeg aan, eerst in kringen van de nouveau-riche, daarna ook bij de elite. Zelfs
de verfijnde Cassiano dal Pozzo bezat twee werkjes van Van Laer.203 Pieter van Laer kon veel geld
voor zijn werk vragen; in 1636 waren twee Van Laer’s 32 scudi waard.204 Zijn doelgroep bleef echter
de nouveau-riche. Zij konden de schilderijtjes waarderen omdat het gewone volk op de schilderijtjes
kalm en tevreden leek en, wanneer toch opgewonden, eerder grappig dan beangstigend.205
Tevreden, dat was hoe de elite van Rome het arme volk graag zag in een tijd waarin er veel
wantrouwen bestond tegenover ‘omhooggevallen’ personen. Wanneer de kansen keerden waren het
juist de nieuwe rijken die het zwaar te verduren kregen.206
Het succes van Pieter van Laer vroeg om navolging bij andere kunstenaars, zoals de Italiaan
Michelangelo Cerquozzi. 207 Ook vele Vlaamse kunstenaars zouden door in de stijl van Pieter van Laer
te gaan werken, meeliften op het succes. Deze navolgers van Pieter van Laer worden de
‘Bamboccianten’ genoemd en hun schilderijen ‘bambocciaden’. Daarnaast vonden de Vlaamse
kunstenaars een markt voor kleine landschappen. Zowel landschappen en bambocciaden waren
geliefd bij in Rome wonende rijke Spanjaarden. Deze families hadden een andere smaak dan de,
meer op Frankrijk gerichte, Barberini’s. Zij hielden minder van de classicistische historiestukken, maar
hielden van landschappen, bataillestukken en bambocciaden.208 Toch zouden de schilderijtjes nooit
worden gewaardeerd als serieuze historiestukken of religieuze werken. De al eerder genoemde Jan
Miel had aanvankelijk succes met schilderijtjes in de stijl van Bamboccio, maar hij verlangde naast
economische status ook sociale status, en koos er om die reden voor alleen nog sacrale onderwerpen
te schilderen.209

Werken op de ‘Schildersgaley’
De tekeningen en schilderijen van in Rome werkende Vlaamse landschapskunstenaars en
Bamboccianten die op dit moment bekend zijn, worden toegeschreven aan slechts enkele tientallen
kunstenaars. Het aantal Vlaamse kunstenaars in parochiale archieven en processtukken loopt echter
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in de honderden.210 Wat deden de Vlaamse kunstenaars, wier werk ons niet bekend is, voor de kost?
Het is zeker dat veel bambocciaden verloren zijn gegaan.211 Het kan daarom dat tegenwoordig
onbekende kunstenaars ook deze werkjes hebben gemaakt. Maar zou er ruimte op de markt zijn
geweest voor tientallen kunstenaars als Pieter van Laer? Waarschijnlijker is dat heel veel Vlaamse
kunstenaars op een minder succesvolle manier hun brood hebben verdiend.
Een enkeling is misschien tijdens zijn jaren in Rome assistent geweest in het atelier van een
Italiaanse of succesvolle Vlaamse meester.212 Veel Vlaamse kunstenaars zullen afhankelijk geweest
zijn van tussenhandelaren. Deze handelaren kochten werken op voor een goedkope prijs en
probeerden ze dan door te verkopen. Voor een beginnend kunstenaar was dit geen slechte regeling,
maar sommige kunsthandelaren bleken uitbuiters. De jonge Salvator Rosa werd door zijn handelaren
weggehouden van direct contact met de klanten, zodat hij gedwongen was alleen voor hen te
werken.213
In Rome waren veel handelaren actief. In 1674 waren het er ongeveer honderd, die zich
voornamelijk rond de Piazza Navona hadden geïnstalleerd.214 De artistieke vrijheid van de kunstenaar
kwam compleet in het nauw, wanneer hij gedwongen werd een bepaald soort schilderijtjes te
leveren. De laagste kopersklasse op de kunstmarkt was het gewone volk. Zij kochten kleine
devotieschilderijtjes die in grote oplage werden geproduceerd in ateliers.215 Het was lopende band
werk en de schilders moesten eerder ambachtslieden dan kunstenaars worden genoemd. De
Vlaamse kunstenaars in Rome noemden de kunsthandelaars die deze werkjes verkochten
‘keelbeulen’ en de arme kunstenaars die in hun val waren gelopen waren net als slaven die
veroordeeld werden tot de ‘schildersgaley’. Ook het maken van illustraties in boeken werd gezien als
slavenwerk. Johan van Gool schrijft in 1750 over Arnold Houbraken dat hij, na de dood van zijn
patroonheer, gedwongen wordt voor de ‘boekverkopers’ te tekenen. Hij schrijft: “En dat is, geloof ik,
niet veel beter dan of men op de galey zat te schilderen, gelyk men voor dezen te Romen, het
schilderen voor de Keelbeulen, plach te noemen, en de jonge schilders, die pas overquamen, daer
toe aen de hand hield.216”
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Handelaren en Huisbazen
Misschien zijn er nog andere manieren geweest om geld te verdienen. Wanneer de Vlaamse
kunstenaar als schilder weinig succes had, kon het winstgevend zijn geweest zelf een kunsthandeltje
te beginnen. Er is bekend dat veel Vlaamse kunstenaars ´bambocciaden´ van andere Vlamingen in
hun bezit hadden.217 Misschien omdat zij de schilderijtjes bewonderden, zoals Haskell oppert218,
maar misschien ook om deze door te verkopen wanneer er een goed bod werd gedaan. Wanneer
veel Vlaamse kunstenaars in Rome ook actief waren als kleine handelaar, zou dit ook voor een deel
de onenigheid in de jaren 1630 met de Accademia di San Luca verklaren.219 Naast de in 1633
ingevoerde verplichte Accademia-belasting voor kunstschilders, werd in 1633 ook door een
pauselijke breve bepaald dat kunsthandelaren voortaan belasting zouden moeten betalen. De
belasting voor kunstenaars was 36 baiocchi per jaar, geen schrikbarend hoog bedrag.220 De belasting
voor kunsthandelaren was veel hoger; 10 scudi per jaar.221 Zouden de Vlaamse kunstenaars de
Accademia stelselmatig hebben geweigerd te betalen, omdat zij ook als handelaars actief waren? Een
voorbeeld van een succesvolle Vlaamse schilder/kunsthandelaar was Cornelis de Wael.222 Hij was
afkomstig uit Antwerpen, waar hij het schildervak van zijn vader geleerd had en hij schilderde zelf
voornamelijk bataillestukken.223 Daarnaast was hij een succesvol kunsthandelaar, die werken van
bekende schilders van zijn tijd verkocht aan voorname personen in Italië en de Nederlanden. Met zijn
broer Lucas heeft hij eerst een tijdlang in Genua geresideerd. Lucas keerde terug naar Antwerpen,
Cornelis verhuisde in 1656/1657 naar Rome waar hij een huis en studio had in de Via Rasella tot zijn
dood in 1667.224 In Rome zette hij zijn handel voort. De inventaris van zijn bezittingen in het huis aan
de Via Rasella geeft een goed beeld van zijn activiteiten als handelaar en schilder.225 Hij werkte als
agent voor kunstverzamelaars in Antwerpen, zoals de burgermeester van Antwerpen, Hendrick van
Halmale. Van Halmale was geïnteresseerd in werken van Claude Lorrain en tussen 1661 en 1667 zond
Cornelis de Wael drie werken van Lorrain naar hem toe. 226 Ook in Rome had De Wael rijke klanten
die ook interesse hadden in De Wael’s eigen werk. Van de abt Antonio degl’ Effetti kreeg hij de
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opdracht een schilderij te maken voor diens kabinet.227 Eerder had Degl’Effetti al werken voor zijn
‘studiolo’ bestelt bij andere Vlamingen, zoals Michael Sweerts en Louis Primo (Luigi Gentile). Ook de
in armoede vervallen Robert Orteil kreeg een opdracht, misschien wel op voorspraak van De Wael,
die, als prior van de broederschap San Giuliano dei Fiamminghi van 1664 tot 1666, wist welke
Vlamingen wel een steuntje in de rug konden gebruiken.228
Een andere manier om geld te verdienen kan de opvang van pas aangekomen Vlaamse schilders in
het eigen huis of atelier van de kunstenaar zijn geweest. “Oudere kunstenaars, zoals Cornelis
Bloemaert, stelden hun atelier en/of woonhuis wel eens beschikbaar aan jongere landgenoten.229”
Was dit pure liefdadigheid of zal Cornelis Bloemaert ook geld verdiend hebben aan zijn jonge
kostgangers? Zijn vader Abraham Bloemaert had in Utrecht vele leerlingen en verdiende geld aan het
lesgeven in de schilderkunst.230 Heeft Cornelis Bloemaert een zelfde bedrijfje in Rome willen
opzetten?
Goed kunnen schilderen was in Rome geen garantie was voor het verdienen van een dikke
boterham. De Vlaamse kunstenaar, moest, naast zijn schilderwerk, inventief zijn. Men moest op een
of andere manier patronage weten te vinden, met de juiste handelaren in zee gaan, zelf proberen
wat te verdienen met het verhandelen van werken of toch op andere manieren proberen geld te
verdienen. Een compleet andere carrière werd ook wel eens overwogen. Jacob van der Does
arriveerde platzak in Rome en omdat hij zelfs zijn eten niet meer kon betalen, wilde hij zich maar als
soldaat bij het pauselijke leger aanmelden.231

Verkopen en het bepalen van de prijs
De prijs van een kunstwerk stond niet vast. Een aantal factoren speelden een rol. Allereerst, hoe
groter de roem van de kunstenaar, hoe hoger de prijs. Ten tweede was de prijs afhankelijk van
hoeveel de koper er voor wilde geven.232 Een beginnend kunstenaar moest toch beginnen met een
indicatie te maken van de minimale prijs van zijn werk. Omdat de materialen voor het schilderij, het
doek, het paneel en gewone pigmenten, relatief goedkoop waren, werd de waarde van het schilderij

227

Ibidem, p. 131.
Ibidem, p. 134. D’Orteil kreeg ook al een aalmoes van het broederschap Santa Maria in Campo Santo in 1656.
Zie Verberne, ‘Bentvueghels’, p. 27.
229
Verberne, ‘Bentvueghels’, p.25. Ze noemt helaas geen bron.
230
M.J. Bok, Vraag, p. 185 en 186. Bok noemt ook een aantal redenen van het lesgeven, waaronder een
financiële motivatie.
231
Verberne, ‘Bentveughels’, p.27. En ook: Hoogewerff, Bentvueghels, p. 95. Hij werd door de Bentvogels
‘Tamboer’ gedoopt, omdat hij in het leger door zijn korte gestalte toch niet meer was geworden dan drummer.
232
Marten Jan Bok, ´Pricing the Unpriced: How Dutch Seventeenth-Century Painters determined the Selling
Price of their Work’, in: Michael North and David Ormrod, Art Markets in Europe, 1400-1800, Aldershot,
Ashgate, 1998, pp. 103-111. P. 104 en 105.
228

49

De Vlaamse kunstenaar in het 17e-eeuwse Rome.

meestal bepaald door de werkduur.233 Tijdens het werk hield de kunstenaar de uren bij. Hendrick van
Limborch deed dat door in een notitieboek streepjes te zetten op een tijdlijn.234 Wanneer er
meerdere personen aan een doek werkten, was het minder goed mogelijk de tijd bij te houden. In
dat geval was het handiger de prijs van het werk te bepalen door te kijken naar het aantal figuren op
het schilderij. Op deze manier werden door Guercino en Domenichino de prijzen van hun schilderijen
bepaald.235 Wanneer de kunstenaar befaamd was en een goede relatie met zijn mecenassen
onderhield, was het soms handiger, de prijs ‘vrij te laten’. Guido Reni vertrouwde op de
‘deskundigheid’ en ‘goedheid’ van zijn kopers en liet hen zelf te prijs bepalen.236 Omdat de vraag
naar zijn werk groter was dan het aanbod en het kopen van een duur schilderij de koper een hogere
status opleverde, werden de prijzen van zijn schilderijen op deze manier flink opgeschroefd.237
Om goed betaald te kunnen krijgen voor een werk was het daarom voor de kunstenaar
noodzakelijk zich aan een groot publiek bekend te maken. In Rome was daar speciaal de kans toe op
de kunsttentoonstellingen. In enkele kerken van Rome werden jaarlijkse exposities georganiseerd,
ter ere van verschillende heiligen.238 Deze exposities hadden echter niet het doel om de kunstenaar
onder de aandacht te brengen en om het werk te verkopen. Het versieren van de kerk met
schilderijen had een religieuze functie, alles gebeurde ter ere van de heilige. Op de tentoonstelling
zelf werd dan ook niets verkocht.239 Uiteindelijk zorgden de schilderijententoonstellingen in kerken
en op straat er wel voor dat de kunstenaar aan bekendheid won en dat schilderkunst steeds meer
een ‘publieke zaak’ werd. Meer mensen konden kunst bekijken en over kunst meepraten. Het
publiek van kopers groeide. 240
Financiële staat van de Vlaamse kunstenaars
Vanwege de verschillende manieren die er als kunstenaar waren om geld te verdienen in Rome, is
het lastig te zeggen hoe de Vlaamse kunstenaars er over het algemeen financieel voor stonden.
Allereerst is er natuurlijk het verschil tussen de gearriveerde Vlaamse kunstenaars, die reeds ergens
anders roem hadden vergaard en dus in Rome makkelijker aan werk kwamen en de kunstenaars die
in Rome vanuit ‘niets’ begonnen. Wanneer je als kunstenaar was doorgebroken kon je veel geld
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verdienen. Kunstenaars met opdrachtgevers konden welgesteld leven, in ieder geval, vanuit het
perspectief van de gewone man. Een gewone ambachtman, zoals een metselaar verdiende zo’n 85
scudi per jaar.241 Richard Spear heeft berekend dat het jaarsalaris van een topkunstenaar, zoals
Guido Reni of Caravaggio, zo’n 1000 scudi per jaar bedroeg, een eerdere berekening van Giulio
Mancini komt ook in die buurt.242 “Een familie van vijf personen in het Rome rond 1600 kon
bescheiden leven van 90 scudi per jaar.”243 Een inkomen van 1000 scudi per jaar werd gezien als
adequaat voor een Romeinse heer, van een inkomen van 1000 tot 4000 scudi kon een edelman een
waardig leven leiden.244” Sommige kunstenaars konden bedienden nemen, zoals Pieter van Laer en
Jean Duchamps. Ook dit was niet voor gewone burgers weggelegd.245 Al met al kunnen we
concluderen dat de geslaagde kunstenaars het leven van een welgestelde burger konden leiden. De
kunstenaar moest dan wel goed kunnen omgaan met geld en hard kunnen werken. Johan van Gool
vermeldt in de ‘Nieuwe Schouburg’ dat Dominicus van Wijnen altijd ‘meer dorst had dan geld’.246
Rubens schreef na de dood van Adam Elsheimer, overleden in Rome in 1611, dat hij hoopte dat God
Elsheimer zou vergeven voor zijn luiheid.247 Zowel Adam Elsheimer, als Dominicus van Wijnen,
hebben een tijdje gevangen gezeten vanwege hun schulden.248
Beschrijvingen over het leven van Vlaamse kunstenaars in Rome geven een tegenstrijdig
beeld. Sommige leden van de Schildersbent liepen er armoedig gekleed bij, andere gingen (bij
aankomst in Rome) wel goed gekleed.249 Er werden feestmalen gegeven die uren konden duren, op
kosten van het nieuwe bentlid. De rijkelijke feestmalen van Alexander van Wakkerbaart en van Jan
Druivenstijn aan het einde van de 17e eeuw werden nog lang herinnerd en worden beschreven bij
Johan van Gool.250 Eten was niet zo goedkoop voor de gewone man, een veldwerker gaf ongeveer
drie kwart van zijn inkomen uit aan eten.251 Het houden van grote feestmalen wijst op rijkdom. Veel
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Vlaamse kunstenaars zullen echter aan de grond hebben gezeten. Frederico Zuccaro, de eerste
‘principe’ van de Accademia di San Luca trok zich hun lot aan. In zijn testament maakte hij een
bedrag vrij voor de oprichting van een hospitium in zijn huis bij de Trinità dei Monti voor arme en
jonge kunstenaars van boven de Alpen.252
Al konden kunstenaars een goede boterham met hun werk verdienen, eigenlijk waren zij pas
tevreden met hun inkomsten, wanneer zij zoveel verdiend hadden dat zij kieskeurig konden zijn in
het aannemen van werk. De kunstenaar kon zich dan volledig toeleggen op schilderijen die een
uitdaging voor hem waren, zonder de druk te voelen om te moeten verkopen. Een tekening van
Adam Elsheimer brengt dit gevoel tot uiting.253 (Zie afbeelding 13.) Op de tekening zien we de
kunstenaar in wanhopige houding, zijn hongerige kinderen struinen door het huis op zoek naar iets
te eten. Op zijn werktafel staat een beeldje van een putto; de ene arm heeft de vleugels van de
creativiteit, de andere arm is gebonden aan een zware steen, symbool voor de aardse lasten. De
putto symboliseert het door armoede verloren talent.254

De hoogst gewaardeerde manier van werken voor de Vlaamse kunstenaar, was het in vaste dienst
zijn van een rijke opdrachtgever. Via deze mecenas kon de kunstenaar vervolgens weer opdrachten
krijgen voor kerken van religieuze orden. Helaas kozen de meeste rijke heren onder nog niet bekende
kunstenaars, alleen streekgenoten uit om patronagebanden mee aan te gaan. Als Vlaming was het
dan ook verstandig om op zoek te gaan naar een patroonheer, die afkomstig was uit de Lage Landen.
Wanneer je eenmaal wat roem had verworven, werd het makkelijker ook opdrachten van Italianen te
krijgen. Naast exposeren op jaarlijkse kunsttentoonstellingen (waar overigens niet werd verkocht),
kon ook het werken voor de vrije markt een eerste stap zijn in de richting van het verwerven van
roem. Tussenhandelaren kochten vaak werk op van nog niet bekende kunstenaars en probeerden
deze schilderijen dan te slijten aan hun netwerk van klanten. Voor de pas in Rome aangekomen
kunstenaar was dit een goede manier om geld te verdienen. Echter, niet alle tussenhandelaren
werkten even eerlijk en in sommige regionen van de markt was de kunstenaar niet meer dan een
loonwerker, die meewerkte aan een massaproductie van kleine schilderijtjes.
Om te voorkomen dat je als kunstenaar werd veroordeeld tot deze ‘schildersgaley’ was het
noodzakelijk dat je werk verkocht. Het is aannemelijk dat wanneer dit niet lukte, kunstenaars op een
andere manier aan geld probeerden te komen. Soms werd een compleet nieuwe carrière overwogen,
maar het lijkt mij waarschijnlijk dat de kunstenaars werk probeerden te vinden binnen de
kunstsector, bijvoorbeeld als kunsthandelaar. Verschillende gegevens wijzen in die richting. Zo
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hadden veel Vlaamse kunstenaars het werk van hun collega’s in huis en weigerden zij nog langer hun
jaarlijkse aalmoes aan de Accademia te betalen toen er in 1633 door de Accademia een hoge
belasting werd opgelegd aan de kunsthandelaren. De relatie tussen de Vlaamse kunstenaars en de
Accademia komt in het volgende hoofdstuk uitgebreider aan bod. Pas aangekomen Vlaamse
kunstenaars in Rome moesten ergens woonruimte vinden. Misschien was het winstgevend als
gevestigde kunstenaar de nieuwe jongens werk en woonruimte te bieden tegen een kleine
vergoeding. Om als kunstenaar succesvol te zijn was goed kunnen tekenen en schilderen niet
voldoende, naast een portie geluk, moest de kunstenaar ook een slimme handelaar zijn en gebruik
maken van marketingtechnieken.
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7. Parochies, Broederschappen, de Accademia en de Schildersbent.
Religieuze belangen
Het welzijn van de ´ziel´ van elke inwoner van Rome viel onder de verantwoordelijkheid van de kerk.
De parochies van Rome, elk onder leiding van gewijde priesters, waren verantwoordelijk voor het
geestelijk leven van de burgers binnen hun gebied.255 In de praktijk hield dit in dat zij zich
bezighielden met het toedienen van de sacramenten.256 Daarnaast speelden zij een rol bij de
verdeling van de aalmoezen. De parochies hadden daarom een centrale positie in het leven van de
Romeinse burger. In de 17e-eeuw waren er ongeveer 95 parochies in Rome. De belangrijkste
parochies waren de San Lorenzo in Lucina en de San Lorenzo in Damaso. Zij bewaakten het geestelijk
leven van bijna een derde deel van de Romeinse bevolking. De andere parochies stonden in ‘rioni’
met een veel dunnere bevolkingsdichtheid.257 Ook de Vlaamse kunstenaars schreven zich in bij de
‘buurtkerken’, zoals de Santa Maria del Popolo, de Sant’ Andrea delle Fratte, de San Lorenzo in
Lucina en de Santa Lucia della Tinta.258 Elk jaar rond Pasen werden de zielen die bij de parochies
hoorden geïnventariseerd in de ‘Stati delle Anime’. Dit waren lange lijsten met de namen, sexe,
leeftijd en soms het beroep van de parochianen.259 Ook de Vlaamse schilders komen voor in deze
lijsten. In een parochiekerk aan de Via Paolina staan in 1651 de namen van de volgende schilders:
Ludovico Vels, olandese pittore, anni 23, Matthia Vittoso, olandese pittore, anni 26, Paolo Bur,
pittore, anni 25, Jacobo Vinchem, pittore, anni 25, Giovanni Vanden, fiammengo da Brussels, anni 25,
Nicolo Chourabar, olandese pittore, anni 28.260 In de grotere parochie San Lorenzo in Lucina was men
helaas niet zo specifiek en staan nationaliteiten niet vermeld.261
Waarom schreven de kunstenaars zich in bij een parochie? Allereerst is niet bekend of alle
Vlaamse kunstenaars zich bij een parochie lieten registreren. Praktiserende katholieken met
behoefte aan de sacramenten zullen dit waarschijnlijk wel hebben gedaan, maar hoe zat het met de
protestanten, die van de sacramenten alleen de doop en de eucharistie uitvoerden? Eén van de
voordelen van het behoren tot een parochie, was dat men een graf kon reserveren op gewijde grond.
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Stefan van t’Hoff, de huisgenoot van Jean Duchamps en Pieter van Laer, is in de Santa Maria del
Popolo begraven en zijn naam is opgeschreven in het dodenboek van deze kerk.262 Dit laatste feit
brengt ons op het tweede voordeel van behoren tot een parochie. In de katholieke cultuur was het
belangrijk dat na de dood mede-parochianen zouden blijven bidden voor de ziel van de overledene,
zodat zijn verblijf in het ‘vagevuur’ zou worden verkort. Wanneer je behoorde tot een parochie was
dit een verzekering voor deze zielenzorg.263
Naast begraven te worden in de parochiekerk, was het ook mogelijk een graf te krijgen in een
gewijde kerk van een ‘lekenbroederschap’.264 De lekenbroederschappen in Rome namen een
speciale positie in, omdat zij ieder bestemd waren voor mensen uit een bepaald volk. De
geschiedenis van de broederschappen van Rome ging al honderden jaren terug. Volken als de Saksen,
Friezen, Franken en Teutonen stichtten rond de oude St. Pieterbasiliek, ‘scholae’ van naar Rome
gereisde pelgrims.265 Op het grondgebied van één van de oude broederschappen naast de St. Pieter
werd in 1449 de broederschap van de ‘Campo Santo dei Teutonici e Fiamminghi’ opgericht.
Daarnaast ontstonden uit in de middeleeuwen opgerichte pelgrimshospitalen voor Vlamingen of
Duitsers, verschillende belangrijke broederschappen. De broederschap van de San Giuliano dei
Fiamminghi werd waarschijnlijk in de 11e eeuw opgericht. In 1431 wordt een nieuwe kapel voor de
broederschap ingewijd. In 1398 richtten Johannes Peterszoon en Catharina uit Dordrecht achter de
Piazza Navona een pelgrimshospitaal in voor immigranten uit de Lage Landen. Hieruit ontstaat in
1436 de broederschap van de Santa Maria dell’ Anima.266 In een eerder hoofdstuk was al te lezen dat
Vlaamse kunstenaars werden ingezet voor de versiering van de kerken van deze broederschappen.
De broederschappen hadden drie functies, die wel iets overeenkomen met de functies van
de parochiekerken. Allereerst hadden zij de zorg voor het zielenheil van de eigen leden en de zorg
voor hun begrafenis, ten tweede zorgden zij voor armen en zieken onder de eigen leden en ten slotte
zorgden zij voor de opvang van pelgrims uit eigen land. Bij een broederschap kon je ook vragen om
een aalmoes of geld voor de terugreis naar het vaderland.267 De meeste leden van de Vlaamse en
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Duitse broederschappen waren immigranten die een bestaan in Rome wilden opbouwen. Een deel
van deze immigranten behoorde tot de ‘curiali’, werkzaam aan het pauselijk hof, maar het grootste
deel bestond uit handwerklieden, zoals bakkers, schoenmakers, wevers, maar ook kunsthandwerkers
als goudsmeden en glasschilders.268 Kunstschilders waren in verhouding maar weinig bij de
broederschappen ingeschreven. Een reden daarvoor is dat de meeste kunstenaars naar Rome
kwamen om een tijdelijke leerschool te vinden, in tegenstelling tot de handwerklieden die naar Rome
waren geëmigreerd.269 Het feit dat de Vlaamse schilders over het algemeen jong van leeftijd waren,
speelt waarschijnlijk ook een rol. De broederschappen hielden zich bezig met de zielenzorg voor de
overleden medebroeders en lid worden van een broederschap betekende een verzekering van goede
zorg voor de eigen overleden ziel. Dit was allemaal minder interessant voor de jonge mannen. Jong
als ze waren verwachtten zij niet om in Rome te sterven. Zij wilden na een aantal jaren graag
terugkeren naar de Nederlanden. Immigranten die de rest van hun leven in Rome wilden blijven
zullen er meer baat bij hebben gehad zich bij een broederschap in te schrijven en ook oudere
kunstenaars die zich in Rome vestigden zullen zich misschien al beter hebben voorbereid op hun
dood.270
De broederschappen konden echter meer betekenen voor de Vlaamse schilders. Door
betrokken te zijn bij een ‘nationaal’ broederschap, kwam de kunstenaar in contact met landgenoten
in Rome. Onder deze landgenoten bevonden zich misschien wel enkele rijke heren en mogelijke
opdrachtgevers. Omdat, zoals eerder is opgemerkt, kunstenaars meestal patronage vonden bij
streekgenoten, waren de rijke leden van de nationale broederschappen een belangrijke groep van
mogelijke klanten.271 Ook parochiekerken konden deze functie hebben voor kunstenaars. Door
contacten binnen de parochie te leggen (misschien door regelmatig de parochiekerk te bezoeken),
was het soms mogelijk om als Vlaamse kunstenaar een opdracht te krijgen van een Italiaan. Dit
gebeurde de al eerder genoemde kunstenaar/handelaar Cornelis de Wael. Hij kreeg een opdracht
van de Abt Antonio degl’Effeti om een kabinetstuk te schilderen. Deze abt had voor zijn kabinet al
meerdere kunstenaars een schilderij laten maken en deze kunstenaars waren toevallig allemaal
woonachtig binnen het gebied van dezelfde parochie, de San Nicola in Arcione. 272 Zou de
opdrachtgever de kunstenaars in de parochiekerk hebben ontmoet?
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Kortom, enerzijds waren de redenen voor kunstenaars om zich in te schrijven bij een
parochie of broederschap van religieuze aard. Tijdens het leven betekende lidmaatschap dat je recht
had op de sacramenten en, wanneer nodig, aalmoezen en ziekenzorg. Na de dood betekende het
lidmaatschap bij parochie of broederschap dat je recht had op de zorg voor de ziel. Doordat men
werd begraven op de gewijde grond en werd ingeschreven in het dodenboek zouden de levende
medebroeders en medeparochianen zorg dragen voor de gebeden voor de ziel en de nagedachtenis
op aarde.273 Daarnaast speelden economische redenen een rol. Parochies en Broederschappen
brachten de kunstenaar in contact met mogelijke opdrachtgevers.

Economische belangen
Een in Rome werkzaam schilder kon zich ook inschrijven bij het gilde van beroepsgenoten. De gilden
hadden een religieus en corporatief karakter. Enerzijds werden spirituele belangen behartigd en had
elk gilde een patroonheilige en een eigen kerk, anderzijds hield het gilde zich bezig met materiële
belangen.274 Het gilde reguleerde de arbeidsmarkt. Personen die een bepaald beroep wilde
uitoefenen, moesten zich aansluiten bij het gilde en zich houden aan de gilderegels. Zo beschermde
het gilde haar leden, want de bij het gilde aangesloten kunstenaars konden elkaar niet
wegconcurreren door bijvoorbeeld kwalitatief mindere producten te leveren voor een lagere prijs. In
1577 was uit het oorspronkelijke gilde van schilders, de ‘Universita dei Pittori e Compagnia di San
Luca’, de ‘Accademia Romana di Belle Arti e Congregazione di San Luca’ ontstaan, of kortweg de
‘Accademia di San Luca’.275 De Accademia bleef een gilde, maar kreeg een hoger doel. Zij moest de
status van de kunstenaar in de maatschappij waarborgen.276 De kunst moest worden verheven boven
het werk van de gewone ambachtsman en het werk van de kunstenaars moest ‘passend’ zijn bij de
waarden van het katholieke geloof.277 Daarnaast kreeg de Accademia gedurende de 17e-eeuw steeds
vaker bepaalde privileges van de pausen, waardoor zij meer greep kreeg op de in Rome werkzame
kunstenaars en de ´kwaliteit´ van de kunst. Kunstenaars betaalden jaarlijks een ´aalmoes voor de
Heilige Lucas´ aan de Accademia en kregen dan een ‘licenza’ om hun beroep te mogen uitoefenen.
Niet alleen schilders, maar ieder die een kunstambacht uitoefende, zoals beeldhouwers en
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architecten betaalden een jaarlijkse bijdrage.278 Zoals eerder gezien waren werklieden in sommige
delen van Rome door oude privileges niet verplicht zich bij een gilde aan te sluiten.279 In 1595 kreeg
de Accademia het voorrecht om alle verhandelde kunstwerken te mogen taxeren. Er werd van elk
werk een schattingsprijs opgesteld en twee procent van de prijs van het verkochte werk belandde in
ruil voor de taxatie in de kas van de Accademia.280 Kleinere schilderijtjes werden meestal niet op
deze manier getaxeerd en werden onafhankelijk verkocht. Aangezien de meeste Vlamingen dit soort
kabinetstukjes maakten, waren zij minder afhankelijk van de Accademia.281
Voor 1620 werd door de ‘Fiamminghi’ meestal nog wel de jaarlijkse bijdrage op de dag van St
Lukas betaald. Eén van de kunstenaars werd aangesteld om bij zijn landgenoten te collecteren. Zo
maakt in 1602 bijvoorbeeld Paul Bril een ronde langs zijn collega´s en haalt 12 scudi en 27 baiocchi
op.282 Na 1620 is in de kasboeken van de Accademia te zien dat er vanaf de jaren 1620 door de
Vlamingen stelselmatig werd geweigerd een aalmoes te geven.283 De Accademia slaat terug door van
paus Urbanus VIII in 1633 gedaan te krijgen dat een breve wordt uitgevaardigd, waarin wordt gesteld
dat de jaarlijkse, vrijwillige bijdrage aan de Accademia, nu wordt veranderd in een verplichte
belasting.284 Italiaanse kunstenaars zouden voortaan een verplichte som van 42 baiocchi betalen,
vreemdelingen 36 baiocchi. 285 Nog altijd weigerden de Vlaamse kunstenaars dit bedrag te betalen en
hun gedrag stak ook hun Franse en Italiaanse collega´s aan. Op 14 november 1636 werd een grote
vergadering georganiseerd waarbij alle schilders en beeldhouwers uit Rome waren uitgenodigd. Er
werd een presentielijst bijgehouden. Onder de aanwezigen waren 30 Italianen, 12 Fransen, 3
Spanjaarden, 2 Duitsers, maar wel 40 Vlamingen. De opkomst van zoveel Vlamingen kan er op wijzen
dat hun ‘wanbetaling’ een thema was op de vergadering. Onder hen waren onder andere Jean
Duchamps, Pieter van Laer, Andries Both, Jan Miel en Herman van Swanevelt.286 Opvallend is dat van
deze vergadering nooit notulen zijn geschreven. Onder de presentielijst zijn alleen krassende
penstrepen te zien. Wellicht ontaardde de vergadering in een woedende opstand van Vlaamse
schilders, die collectief weigerden zich aan de regels te houden.287
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Waarom weigerden de Vlaamse schilders deze kleine bijdrage te betalen?288 Hoogewerff betoogt dat
dit te maken kan hebben met het feit dat hun kunst niet door de Accademia werd erkend. Het is de
levensbeschrijving van de Vlaamse kunstenaar Jan Miel, door Giovanni Battista Passeri uit 1665 en
een brief van Andrea Sacchi aan zijn leermeester Francesco Albani uit 1651 die er op wijzen dat de
gevestigde Romeinse kunstenaars de kleine genreschilderijtjes met vulgaire thema’s, waarmee een
deel van de Vlamingen hun brood verdienden, verwierpen.289 Aan de andere kant weten we dat deze
kleine werkjes wel gretig aftrek vonden bij de kunstverzamelaars uit de hogere kringen.290
Misschien waren de Italiaanse schilders van historiestukken jaloers op de Vlamingen. Zij
konden door de kleine afmetingen van hun schilderijen sneller werken en sneller verkopen, maar
leverden daardoor, vanuit Accademia-oogpunt gezien, minder kwaliteit. De bewijzen dat deze
Italianen (zoals Sacchi en Passeri) het Vlaamse werk als tweederangs kunst beschouwden zijn echter
pas van twee of drie decennia later dan de periode waarin de Vlamingen hun contributie weigerden
te betalen. Het is verleidelijk om de Vlaamse schilders te zien als een soort Avant-garde groep
tegenover de Academie met haar brave leden en gecanoniseerde kunst. Dit is een beeld dat G.J.
Hoogewerff schept door de Vlamingen herhaaldelijk te vergelijken met opstandige geuzen of
rebellen.291 Francis Haskell schrijft dat de Accademia helemaal niet zo’n rigide organisatie was. Ook
kunstenaars die geen historiestukken schilderden konden gewoon lid worden. In de eerste helft van
de 17e-eeuw waren zelfs handwerklieden, zoals vergulders, nog welkom bij de Accademia.292
Artistieke redenen zullen dus misschien niet de voornaamste redenen geweest zijn voor de
opstandigheid van de Vlamingen.
Economische redenen kunnen een grote rol hebben gespeeld bij de onenigheden. Heeft de
Accademia misschien geprobeerd toch het recht te krijgen ook de kleine schilderijen te taxeren?
Hierdoor zou de Accademia ook hebben kunnen delen in de winst rond de verkoop van de populaire
‘bambocciaden’, want in ruil voor de taxatie kregen zij dan een percentage van de opbrengst.
Misschien was het probleem voor de Vlamingen niet eens de kleine jaarlijkse bijdrage voor
kunstenaars, misschien waren zij het eerder oneens met de belasting die in hetzelfde jaar 1633 was
288
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opgelegd aan de kunsthandelaren. Deze belasting was hoog; 10 scudi per jaar293, bijna 30 keer zoveel
als de belasting die was opgelegd aan buitenlandse kunstenaars.294 Wanneer, zoals ik eerder heb
geopperd, Vlaamse kunstenaars zich ook bezig hielden met de handel in bambocciaden, was er grote
reden tot protest. Erg waarschijnlijk is dat de Accademia de vrije verkoop van de kleine werkjes op
één of andere manier heeft proberen te reguleren, zodat zij zelf ook konden profiteren van de winst.
Voor de Vlamingen was het natuurlijk voordeliger zonder bemoeienis van de Accademia zaken te
doen.
Sociale belangen: De Bentvogels
De Vlaamse kunstenaars in de jaren ´20 en ´30 van de 17e-eeuw konden, schijnbaar ongestraft,
weigeren zich aan door de paus opgelegde regels te houden. De strijd om de jaarlijkse bijdrage met
de Accademia werd gewonnen door de Vlamingen. Zij bleven weigeren hun belasting te betalen en
werden toen maar met rust gelaten. Pas in 1646 zijn er de eerste tekenen dat er weer aalmoezen
worden verzameld: Luigi Gentile en Michiel Sweerts doen een collecte langs hun landgenoten.295 Een
nieuwe generatie Vlaamse kunstenaars in Rome probeert de verhouding met de Accademia dus weer
wat te herstellen. In deze tijd schijnen volgens Hoogewerff de kleine ´bambocciaden´ erkend te zijn
door de Academie. Er hing zelfs een genrestukje in hun vergaderzaal.296 De bambocciaden waren
geïntegreerd in de Romeinse maatschappij, de ‘nieuwigheid’ was er vanaf. De Vlamingen hadden in
de tweede helft van de 17e-eeuw geen redenen meer tot protest. Op de grote
kunstenaarsvergadering op 14 november 1636 hadden zij echter met veertig man sterk hun mening
verkondigd. Dit wijst op enige organisatie van de Vlaamse kunstenaars in Rome.
Die organisatie was er, namelijk de zogenaamde ‘ Schildersbent’, waarvan de leden
‘Bentvogels’ genoemd worden. Erg georganiseerd kunnen we deze vereniging van Vlaamse
kunstenaars in Rome niet noemen, want de schildersbent had geen statuten en geen bestuur.297 Wat
was dit dan voor een vereniging? Wij kennen de Bentvogels uit verschillende (bijna) contemporaine
bronnen. Cornelis de Bruin en Joachim von Sandrart hebben de groep Vlamingen in Rome persoonlijk
meegemaakt en schrijven hierover.298 Samuel van Hoogstraten noemt de Schildersbent in zijn ‘Hoge
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School der Schilderkunst’.299 Een paar decennia later meldden ook Arnold Houbraken en Johan van
Gool het bestaan van de Vlaamse schildersbent in Rome in hun ‘Schouwburgen van de Nederlandse
kunstschilders’.300 Deze schrijvers hebben allemaal een eigen agenda. De ene wil zijn lezerspubliek
vermaken met een reisverhaal, de ander wil jonge kunstenaars opvoeden.301 Daarom zijn de
beschrijvingen misschien niet altijd even betrouwbaar. Ook kennen wij de Bentvogels van tekeningen
en prenten waarop zij staan afgebeeld. De bekendste portretten van Bentvogels zijn te zien op vijf
bladen uit het museum Boijmans van Beuningen. Minder bekend zijn de portretten op twee bladen
in de Hamburger Kunsthalle.302 (Zie afbeelding 14 en 15.) Op deze bladen zijn verschillende
Bentvogels met naam en bentnaam afgebeeld. Daarnaast zijn er verschillende tekeningen en prenten
waarop de Bentvogels ‘in bedrijf’ zijn afgebeeld: tijdens het werk of tijdens hun bijeenkomsten. Tot
slot heeft Hoogewerff in de eerste helft van de 20ste eeuw met zijn onderzoek in verschillende
archieven in Rome, de verhalen over de Nederlandse schildersbent, met feiten kunnen ondersteunen
en nieuwe wetenswaardigheden over verschillende Bentvogels aan het licht gebracht.303
De vereniging is spontaan ontstaan uit een groep van kunstenaars uit de Nederlanden, die
zich rond de jaren 1620 in Rome vestigden en elkaar waarschijnlijk regelmatig opzochten, al dan niet
in bepaalde herbergen van Rome. Wanneer de Bentvogels zich zo gingen noemen is niet bekend.
Wanneer we er van uitgaan dat op de Rotterdamse en Hamburgse bladen de eerste Bentvogels staan
afgebeeld, is er aan de hand van jaartallen van aankomst en vertrek van de geportretteerde
kunstenaars, te bepalen wanneer de groep ongeveer is gevormd. Kunstenaar Antonie Schouten (of
Van Amersfoort) speelt hierbij een belangrijke rol. Antonie Schouten kwam in 1616 naar Rome en
overleed daar op 26 oktober 1621.304 Hij behoorde tot de groep van Bentvogels, anders was hij niet
geportretteerd in de tekeningen. De Schildersbent kan dus op zijn laatst in 1621 zijn opgericht.
Wanneer we er van uitgaan dat de afgebeelde Bentvogels de eerste generatie kunstenaars waren die
zich daadwerkelijk hadden verenigd in de Schildersbent en zich Bentvogels noemden, dan moet de
Schildersbent op zijn vroegst in 1620 zijn opgericht. In dat jaar kwam namelijk de geportretteerde
Nicolaas van Royen (of Van Utrecht) naar Rome.305 De eerste bijeenkomsten van de Bentvogels
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moeten dus zijn gehouden in 1620 of in 1621. We hebben gezien dat vanaf de jaren 1620 de Vlaamse
kunstenaars weigerden hun aalmoes te betalen aan de Accademia di San Luca. Het is waarschijnlijk
niet toevallig dat deze verandering in houding ten opzichte van de Accademia, samen ging met de
organisatie van de Vlaamse kunstenaars in Rome. Zowel G.J. Hoogewerff als Judith Verberne hebben
geprobeerd de Hamburgse en Rotterdamse bladen te dateren. Hoogewerff gaat er van uit dat de
Rotterdamse bladen gemaakt moeten zijn voor 1623, omdat dat het jaar is waarin op 14 maart de
(op beiden bladen) geportretteerde kunstenaar Frans Viruly overleed.306 Ook Judith Verberne maakt
voor haar datering van de Hamburgse bladen gebruik van de sterfdata van de geportretteerden.
Omdat Nicolaas van Utrecht in 1620 in Rome arriveerde en Antonie Schouten op 26 oktober 1621
overleed, zouden de portretten tussen 1620 en 26 oktober 1621 moeten zijn gemaakt.307 Judith
Verberne ziet de portretten dan ook als mogelijke officiële ‘stichtingsportretten’ van de
Schildersbent.308 De Rotterdamse portretten zouden vervolgens een kopie zijn van de Hamburgse
portretten, immers, de portretten op de vier op beiden bladen geportretteerde kunstenaars komen
in grote mate overeen.309
Verberne doet even daarvoor echter een bewering die de datering van de bladen, op basis
van overleden kunstenaars, op losse schroeven zet. Ze betoogt dat het mogelijk is dat de bladen op
hun beurt zijn gekopieerd van muurtekeningen. De Bentvogels hadden namelijk de gewoonte om in
de herberg waar zij samenkwamen de wanden te beschilderen met elkaars portretten en andere
grappige tekeningen. Dit is ook te zien op de tekening van Pieter van Laer, ‘Bentvueghels in een
herberg’.310 (Zie afbeelding 16.) Wanneer de portretten op de beiden bladen weer gekopieerd zijn
van muurportretten, vertellen de data van overlijden ons niets over de datering van de tekeningen.
De kruistekentjes die gezet zijn op de Hamburgse bladen bij al overleden kunstenaars kunnen ons
wel iets vertellen over de datering. Zij zijn later aangebracht.311 Dit kan betekenen dat de
geportretteerden nog in leven waren toen de tekeningen werden gemaakt en dat de eigenaar van de
tekeningen (waarschijnlijk een kunstenaar uit de groep), een kruisje zette, wanneer iemand was
overleden. Aan de andere kant kan de eigenaar van de groep ook pas later hebben besloten de
overleden kunstenaars een kruisje te geven.
Meer zekerheid krijgen we door te kijken naar de kunstenaars die geen kruisje bij hun namen
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hebben staan. Op het moment dat de eigenaar de portretten een kruisje gaf, waren zij nog in leven.
Een paar kunstenaars zonder kruisje zouden een aantal jaren later wel overlijden. Dietrich Krüger
overleed in Rome in 1624, Pieter Hartman overleed in datzelfde jaar.312 De tekeningen moeten dus in
ieder geval gemaakt zijn voor 1624, immers er staan geen kruisjes bij de in dat jaar overleden Krüger
en Hartman.

Na veel aandacht voor de details, gaan we nu weer terug naar de Bentvogels en hun activiteiten. Het
lijkt er op dat de Vlaamse kunstenaars vooral samenkwamen om een leuke tijd met elkaar door te
brengen. Het meest beroemd zijn de verhalen over hun inwijdingsrituelen. Een Vlaamse kunstenaar
in Rome trof vaak al snel landgenoten, die hem introduceerden bij de Bent. De avond dat de
nieuweling geïnaugureerd zou worden begon in een herberg, waar de bentleden zich verkleden en
een tableau vivant opvoerden. Daarna werden de nieuwe leden gedoopt met wijn, door een Bentlid
dat zich voor de gelegenheid had verkleed als Bacchus of als ‘veldpaap’.313 Soms moest het nieuwe
lid nog een proef doorstaan in een donkere kamer, waarin men de nieuweling even goed liet
schrikken. Pieter Frits en Johannes Hobbema moesten bijvoorbeeld binnen een cirkel blijven staan
van een ontploffende, met buskruit gevulde, papieren slang. Daarna volgde een groot feestmaal in
de herberg, op kosten van het nieuwe lid. Het eten en drinken kon uren duren en vooral de wijn
vloeide rijkelijk.314 Bij dageraad vertrok de hele groep naar een kerk buiten de stad, de Santa
Constanza. Bij het ‘graf van Bacchus’ deed men dan een wijnoffer en de nieuwe bentleden krasten
hun namen in de muren rond de sarcofaag.315
Cornelis de Bruin schrijft in zijn reisverslag ook over zijn eigen inwijding in 1674.316 Nadat hij door zijn
oude vriend Robert du Val was geïntroduceerd bij de Vlaamse kunstenaars, gaan twee Hagenaars
snel op zoek naar Bentvogels die willen meewerken aan de inauguratie. Minstens negen bentleden
moesten hierbij aanwezig zijn. Terwijl men voorbereidingen treft, moet Cornelis wachten in een
aparte kamer en wanneer hij daar uit mag komen, ziet hij ‘de fraaiste vertoning die men bedenken
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kan’.317 Later zal hij deze vertoning tekenen. De prent die de gebeurtenissen illustreert is te zien in
zijn ‘Reizen door de vermaardste Deelen van Klein-Asia’ uit 1698.318 (Zie afbeelding 17.) We zien op
de prent een gezelschap van Bentvogels. In het midden zit de ‘veldpaap’ op zijn troon. De overige
Bentvogels hebben kelken met wijn vast, één presenteert een schilderij, een ander toont de
schildersattributen. Achter de veldpaap staan twee mannen klaar, om de nieuwe schilders, vooraan
op het schilderij te kronen met een lauwerkrans. Naast deze prent, zijn er nog drie prenten van het
inwijdingsritueel van de Bentvogels bekend, gegraveerd naar de tekeningen van Bentvogel
Dominicus van Wijnen.319
Deze rituelen waren op zich niet heel bijzonder. Als sinds de middeleeuwen was het voor
gilden gebruikelijk de toetreding van nieuwe leden te vieren met een maaltijd op kosten van de
nieuweling. Dit gebeurde zowel in Nederland als in Italië.320 Toch, waren in de ogen van de Giovanni
Battista Passeri, de voorzitter van de Accademia di San Luca, de feesten van de Bentvogels
‘oneerbiedig’, omdat zij spotten met de heilige doop.321
Bentvogels feestten niet alleen samen, ze ondersteunden elkaar ook wanneer één van hen
iets overkwam. Wanneer Jean Duchamps na een nachtelijke vechtpartij in de gevangenis ‘Tor di
Nona’ wordt opgesloten, komt zijn vriend Pieter van Laer hem opzoeken.322 Dezelfde Jean Duchamps
hielp zijn vriend Herman van Swanevelt, toen er twee door hem gekochte schilderijtjes van Pieter van
Laer uit zijn huis waren gestolen. Jean Duchamps trad op als getuige bij het aanklagen van de
beschuldigde, de huisgenoot van Van Swanevelt.323 Verder hebben wel al gezien dat Pieter van Laer
zijn huisgenoot Steven van t’Hoff trouw had verpleegd op zijn ziekbed en zijn zaken regelde na zijn
dood. Ook Alexander Petit zorgde voor de juiste uitvoering van het testament van zijn collega Krijn
de Coninck, die in juni 1626 overleed. 324
In 1720 werd door paus Clemens XI beslist dat er buiten de carnavalstijd geen nachtelijk
gebras in Rome meer zou worden toegestaan en dat men geen vergaderingen meer mocht beleggen
zonder toestemming van de overheid.325 Dit wordt het officiële einde genoemd van de
bijeenkomsten van de Bentvogels. Echter, er waren in het laatste kwart van de 17e-eeuw al veel
minder Vlamingen naar Rome gekomen en waren er nog maar weinig Bentvogels over. In de
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Nederlanden was de kunstmarkt ingestort en de Vlaamse kunstenaars waren dus niet meer in de
positie een reis naar Italië te kunnen veroorloven.326 In Rome was er daarnaast sprake van een
verminderde kunstpatronage.327
“Niet alle Bentvogels werkten in de stijl van de bamboccianten en niet alle bamboccianten
waren Bentvogels!”328 De Bentvogels hadden elkaar niet opgezocht, omdat zij artistieke broeders
zochten met dezelfde ideeën over kunst, zij zochten elkaar op omdat zij allen uit de Nederlanden
kwamen en kunstenaar waren. ‘Gezelligheid’, als zij dat woord kenden, blijkt het eerste motief te
zijn geweest voor de bijeenkomsten van de Bentvogels. Door samen te feesten werden
vriendschappen gesmeed en vrienden hielpen elkaar in voor- en tegenspoed. Dat was meteen de
tweede belangrijke reden om je aan te sluiten bij de Bent. De kunstenaar verzekerde zich van
vrienden, die hem in mindere tijden zouden kunnen bijstaan.

Parochies, broederschappen, de Accademia en de schildersbent waren allen organisaties die
bepaalde behoeften vervulden. In dit hoofdstuk werden zij verdeeld in drie groepen. Verenigingen
voor religieuze belangen, verenigingen voor economische belangen en verenigingen voor sociale
belangen. Religie, economie en een sociaal netwerk: drie in het leven van de kunstenaar in Rome
onmisbare elementen. Toch zijn de verschillende instellingen en verenigingen niet zo makkelijk in
een hokje te stoppen. We hebben gezien dat voor de Vlaamse kunstenaars het lid worden van een
parochie of broederschap, naast een religieuze functie ook een economische functie had. Via de
broederschap kon men rijke opdrachtgevers leren kennen. Een kunstenaarsgilde, zoals de
‘Accademia di San Luca’ had naast een economische functie, ook een religieuze functie. Immers, de
Accademia had ook een kerk waarin kunstenaars konden worden begraven. Alleen de Vlaamse
schildersbent lijkt enkel en alleen een sociale functie gehad te hebben. Echter, wanneer kunstenaars
via andere bentleden opdrachten kregen doorgespeeld of wanneer de Bentvogels voor elkaar
schilderijen verkochten, had de schildersbent misschien ook een economische functie.
De datering van de bladen met portretten van de Bentvogels is gebaseerd op de sterfdata
van de geportretteerde Bentvogels. Judith Verberne oppert dat de bladen misschien gekopieerd zijn
van de portretten, die de Bentvogels tekenden op de muren van hun stamcafés. Wanneer dit waar is,
zeggen de sterfdata van de geportretteerden niet meer zoveel. Hun portretten konden namelijk, ook
na hun dood, nog gekopieerd zijn van de ‘muurportretten’. De kruisjes bij de al overleden Bentvogels
326
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kunnen ons meer vertellen. De geportretteerden waarbij geen kruisje bij staat, waren in leven op het
moment dat de bezitter een kruisje zette bij de al overleden kunstenaars. Dit betekent dat de
tekening dus al bestond toen deze kunstenaars (zonder kruisje) nog in leven waren. De
geportretteerde kunstenaars (zonder kruisje) die als eersten stierven waren Dietrich Krüger en Pieter
Hartman in 1624. Ook al zijn de portretten gekopieerd van een herbergmuur, de tekeningen zijn dus
met alle zekerheid voor 1624 gemaakt.
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8. Het leven na Rome
In 1677 nam Cornelis de Bruin afscheid van zijn Bentvogel-makkers. Zijn hoofd was vol met plannen
voor grote reizen. In zijn reisjournaal schreef hij: “Ik nam dan op 16den Juny van den Jaare 1677 met
een avondmaaltyd afscheid van de Bendbroeders, met dewelken ik geduurende mijn verblijf aldaar
den meesten tyd in vrolykheid had doorgebracht, en zynde des anderendaags morgens door de
zelven met een treffelyk gastmaal buiten de Stad onthaald, verliet ik het bekoorlijk Romen, niet
zonder erinnering van alle de vermakelykheden, die ik ‘er had genooten.329”
Hoe verging het de kunstenaar na een aantal jaren in Rome? Aan de hand van de ‘Catalogus
van Bentvogels’, opgesteld door G.J. Hoogewerff, kunnen we, mits de Bentvogels een
representatieve groep zijn voor alle Vlaamse kunstenaars in Rome, zien hoe het met de kunstenaars
verder ging.330 Het allergrootste deel van de Vlaamse Bentvogels in Rome, keerde terug naar de
Nederlanden. Velen keren ook daadwerkelijk terug naar hun geboortesteden, sommigen gaan wonen
in belangrijke steden van de Nederlanden, zoals Amsterdam en Den Haag. 331
Van ongeveer honderd Bentvogels weten wij waar zij naar toe zijn verhuisd en waar zij zijn
overleden. Het blijkt dat rond de tien procent van de bekende Bentvogels besloot in Rome te blijven.
Zij zijn daar ook gestorven. 332 Sommige kunstenaars, zoals Francois Monnaville, Christiaan Reder en
Pieter Mulier trouwden een Italiaanse vrouw.333 Nicolaas Piemon huwde een ‘Brusselse waardin’.334
De Bentvogels die bleven zullen waarschijnlijk in Rome een goed bedrijf hebben gerund. Opvallend
zijn Johannes Grietens en Nicolaas van Haringen. Zij waren beiden rond 1660 apotheker en lid van de
Schildersbent. Grietens had een apotheek in de Via del Babuino, Van Haringen had een apotheek op
het Piazza di Spagna.335 Op het eerste gezicht lijkt het vreemd apothekers aan te treffen tussen de
Bentvogels.
Al eerder was er een Vlaamse apotheker in Rome die zich ophield in kunstenaarskringen. Dit
was de bekende Hendrick de Raeff, de ‘ontdekker van de catacomben van Domitilla’.336 De Raeff of
‘Corvinus’ had al in 1595 een goeddraaiende apotheek aan de Piazza Santi Apostoli. In 1603 verhuist
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hij zijn winkel naar de Vicolo del Pavone, vlakbij het ziekenhuis van Santo Spirito.337 Waarschijnlijk
behoorden grote kunstenaars als Rubens, Goltzius, Jan Brueghel en Adam Elsheimer tot zijn directe
kennissenkring. 338 Waren zij alleen vrienden of collega-kunstliefhebbers? Hoogewerff doet het
voorkomen alsof de apotheek van Corvinus een fijne ontmoetingsplek was voor kunstenaars op
stand, waar de heren van “elixers uit kleine kristallen kelkjes nipten”.339 Het contact tussen
kunstenaar en apotheker had echter een hele duidelijke functie. De apotheker was namelijk de
voornaamste leverancier van pigmenten. Niet alleen kunstenaars gebruikten pigmenten voor hun
verf, maar pigmenten konden ook onderdeel zijn van medicijnen of worden gebruikt om textiel te
kleuren. Elke apotheker had een kleine voorraad pigmenten en de kunstenaar kon deze kopen in zijn
winkel. 340 De relatie tussen apotheker Corvinus en de Vlaamse kunstenaars in Rome zal dan ook wel
een zakelijke achtergrond hebben gehad. “Apothekers waren meestal goed geschoold, tamelijk rijk
en gerespecteerd.341” Zo ook Corvinus, want hij werd in 1614 gevraagd als regent voor de
Broederschap van de Campo Santo. De functie kon hij niet aannemen, want hij was ook pas verkozen
tot deken van het apothekersgilde in Rome. 342
Er waren ook Bentvogels die na hun tijd in Rome hun geluk in een andere stad zochten. Enkelen
vonden werk in Wenen en zouden daar hun hele leven blijven. Andere steden waar Bentvogels
eindigden waren Parijs, Venetië, Lyon, Milaan en Turijn.343 Een aanzienlijk deel van de Bentvogels
overleed op jonge leeftijd. Van de ons bekende Bentvogels is bekend dat er tien op jonge leeftijd in
Rome (of elders in Italië) stierven. Marten Jan Bok laat zien dat van de zeventig Utrechtse
kunstenaars die naar Rome reisden in de 17e eeuw, er wel vijftien tijdens hun reis of tijdens hun
verblijf in Rome stierven.344
Of de kunstenaars die vanuit Rome naar de Nederlanden terugkeerden nu inderdaad
succesvoller waren dan de kunstenaars die in de Nederlanden waren gebleven is moeilijk te
onderzoeken. Er zou eerst moeten worden vastgesteld wat de kenmerken van ‘succes’ zijn voor de
17e-eeuwse kunstenaar. Vervolgens zou de aanwezigheid van deze succeskenmerken bij de groep
Rome-reizigers en bij de groep thuisblijvers moeten vastgesteld en vergeleken.345 Wanneer Marten
Jan Bok dergelijke uitspraken al niet kan doen over de Utrechtse kunstenaars, dan is het helemaal
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Ibidem, p. 27.
Ibidem, pp. 26-34.
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Ibidem, p. 30.
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Zie: Julia A. Delancey, Dragonsblood and Ultramarine: The Apothecary and Artists’ Pigments in Renaissance
Florence’, in: Fantoni, Matthew, Matthews-Grieco (ed.), The Art Market in Italy 15th-17th centuries, Ferrara
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moeilijk wat over het succes te zeggen van de kunstenaars uit alle streken van de Nederlanden. Bok
vermoedt wel dat er een sterk verband was tussen succes en de Romereis, in ieder geval aan het
begin van de 17e-eeuw. Het succes van de Utrechtse Caravaggisten zou hiervoor een bewijs zijn.346
Hoe werd de Romereiziger ontvangen wanneer hij terugkeerde in zijn geboorteland? Van
Mander laat in zijn Schilders-boeck zien hoe de ontvangst er idealiter uit heeft gezien. De jonge
kunstenaar zou terugkeren naar zijn ouders, en, mits hij zich netjes gedragen had, met open armen
door vrienden en familie worden ontvangen. Het was ook een goed idee om wat ‘cadeautjes’ mee te
nemen. “Neem uit Frankrijk schijven van wit metaal en Indisch geel mee, om je ouders en vrienden te
verblijden!” Karel van Mander vervolgt: “ Als je je betamelijk en eerzaam optooit, zal dat maken dat
niemand je komst onwelkom is. Men zal je verwelkomen en beschenken.”347
Zouden alle kunstenaars met open armen zijn ontvangen? Terug in de Nederlanden was het immers
echt taak een kunstschildersbedrijf op te zetten en werk te vinden. “Daar menigeen berooid en arm
uit Rome terugkeert348, zal dat niet altijd makkelijke geweest zijn. Zaten familieleden te wachten op
een terugkerende armoedzaaier? Het contact met opdrachtgevers in de Nederlanden moet wel
makkelijker zijn geweest. Anders dan in Rome, was men geen vreemdeling. Ervaring in Rome telde,
een kunstenaar die les had gekregen aan ‘de beste scholen van Pictura’ kon doorgaan als een
bekwame meester en opdrachtgevers en kopers trekken uit de hogere kringen.
De ‘vermaningen’ van Karel van Mander geven ook de indruk dat de jonge kunstenaar, teruggekeerd
van zijn reis, volwassen moest worden en, misschien zelfs de verantwoordelijkheid van een gezin
moest gaan dragen. De tijd van avontuurlijk reizen en uitspattingen met Bentvrienden was voorbij.
“[..]Wech dan lichte schoenen, niet meer men reyster,
Men wordt alhaast gheblockt vast aen de Vryster *..+.”349
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M.J. Bok, Vraag, p. 194.
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9. Conclusie
Door het leven van Vlaamse kunstenaars in een breder perspectief te bestuderen is het mogelijk
nieuwe vergelijkingen te maken en tot nieuwe inzichten te komen. Het onderzoek is als het maken
van een puzzel. Sommige onderzoekers vinden nieuwe puzzelstukjes, anderen proberen met deze
nieuwe puzzelstukjes het grotere plaatje achter de puzzel te reconstrueren en maken het op die
manier makkelijker de puzzelstukjes aan elkaar te leggen. Met deze scriptie hoop ik te hebben
bijgedragen aan het laatste soort onderzoek.
Literatuur over de opleiding van jonge kunstenaars in de Nederlanden maakt duidelijk dat
kunstenaars uit gegoede burgerkringen afkomstig waren. De Vlaamse kunstenaars in Rome, veelal
voorgesteld als arm en berooid, waren dit van huis uit dus niet. Misschien dat ouders zelfs hebben
meebetaald aan de studiereis naar Rome. De reis naar Rome vond meestal plaats aan het einde van
de opleiding tot kunstenaar en de meeste kunstenaars waren jong wanneer zij in Rome aankwamen,
over het algemeen tussen de 20 en 29 jaar. Veel zonen uit gegoede kringen mochten, rond diezelfde
leeftijd, ter volmaking van hun opleiding, een ‘Groote Tour’ maken of rechten studeren in Padua. Ook
voor kunstenaars was de reis naar Rome de kroon op de schildersopleiding. Het was voor de
kunstenaar een ‘must’ om in Rome te hebben gewerkt. Gestudeerd hebben in Rome werd een soort
kwaliteitsgarantie. De jonge rechtenstudenten en jongens op ‘Groote Tour’ kregen een toelage van
hun familie. Zouden ook jonge schilders geld van hun ouders hebben ontvangen? De Groote Tourreizigers hielden vaak reisverslagen bij. Deze reisverslagen, met onder andere informatie over
logementen en vervoer, kunnen ons ook wat vertellen over de belevenissen van reizende
kunstenaars. We moeten we er wel vanuit gaan dat de reizende kunstenaars van de goedkopere
reismogelijkheden gebruik maakten. In vervolgstudies naar kunstenaarsreizen moeten de brieven en
verslagen van de regentenzonen op ‘Groote Tour’ dan ook niet worden vergeten.
Reisverslagen laten ook zien dat overal op reis landgenoten werden opgezocht. Ook in Rome
werd snel weer contact met andere Vlamingen gezocht. Woonruimte vond de kunstenaar
waarschijnlijk via landgenoten en collega-kunstenaars. Kunstenaars huurden samen met collega’s
appartementen in het noordoostelijke deel van de stad. Dat zij juist hier woonden kan veroorzaakt
zijn door het door Hoogewerff genoemde ‘pauselijke privilege’. In de Via Paolina (of del Babuino) en
de Via Sistina mochten vreemdelingen hun beroep uitoefenen zonder dat hier belasting over betaald
hoefde te worden. Dit zou een ideale plek zijn geweest voor immigranten om een bedrijfje op te
starten. Hoogewerff noemt geen bron bij zijn bewering. Daarom is het noodzakelijk om naar dit
‘privilege’ meer onderzoek te doen. Dat de kunstenaars in het noordoostelijke deel van de stad
woonden kan ook veroorzaakt zijn door de dichtbevolktheid in de andere delen van de stad. De
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meeste inwoners van Rome woonden langs de Tiber. Misschien dat alleen in het dunbevolkte
noordelijke gedeelte van Rome nog genoeg plek was om te kunnen wonen en werken. Sommige
kunstenaars vonden woonruimte bij een patroonheer. De positie van de kunstenaar binnen de
hofhouding vertaalde zich in het wooncomfort.
Het belang van het kennen van machtige landgenoten in Rome wordt duidelijk wanneer we
kijken naar de werkmogelijkheden van Vlaamse kunstenaars in de Eeuwige Stad. In de 17e-eeuw
bloeide de Romeinse kunstwereld. Diverse bouw- en decoratieprojecten zorgden voor veel werk voor
kunstenaars. Vanwege het gebruik van de elite om op te treden als patroonheer van kunstenaars,
konden bepaalde kunstenaars hun artistieke inventies tot grote hoogte brengen. Het verzamelen van
schilderijen werd mode bij een groter publiek en dit zorgde voor een grote interesse in de
schilderkunst, zowel bij de elite, als de nouveau riche. Desondanks was het moeilijk voor Vlaamse
kunstenaars opdrachten te krijgen. De opdrachtgevers gaven, wanneer zij met een nog onbekende
kunstenaar in zee gingen, meestal de voorkeur aan kunstenaars uit hun eigen landstreken, daarom
moesten Vlaamse kunstenaars op zoek naar rijke Vlaamse immigranten, die voor hen konden
optreden als mecenas. Het belang van nationale broederschappen en parochies speelt hierbij ook
een rol. Natuurlijk hadden kunstenaars religieuze behoeften en konden zij zich inschrijven bij de
parochies of broederschappen om zich te verzekeren van een goed geestelijk leven en de juiste
‘zielenzorg’. De broederschappen lijken echter een nog belangrijkere rol te hebben gespeeld bij het
leggen van contacten tussen rijke landgenoten en de Vlaamse kunstenaars. Via een Romeinse
parochie kon met Italiaanse rijke buren contact worden gelegd.
De jaarlijkse kunsttentoonstellingen in Rome in diverse kerken, waaronder het Pantheon,
konden ook helpen bij het contact maken met de Romeinse burgers. Het inzetten van
tussenhandelaren was een nog betere methode. Tussenhandelaren speelden bij het bezorgen van
naamsbekendheid een belangrijke rol. Zij bemiddelden tussen de pas in Rome aangekomen
kunstenaar en hun eigen klantenkring, maar hielden de twee groepen soms expres gescheiden om er
zelf beter van te worden. Het schildersgilde van Rome, de Accademia di San Luca, zag
kunsthandelaren dan ook als schadelijk voor de status van de kunstenaar. Wanneer de handelaren
contact hadden met de rijke klanten, verviel de kunstenaar weer tot ambachtsman. Een goede
educatie, om de banden met de patroonheer te kunnen onderhouden, zou voor de kunstenaar niet
langer noodzakelijk zijn. De ‘Accademia di San Luca’, was juist onder andere opgericht om de status
van de kunstenaars van Rome te verheffen boven die van de gewone ambachtsman.
Vanaf de jaren 1620 weigerden de Vlamingen hun jaarlijkse aalmoes aan de Accademia te
betalen. De verklaring die Hoogewerff geeft voor de onenigheid tussen de Accademia en de Vlaamse
kunstenaars is dat de Accademia de kunst van de Vlamingen, met name de ‘bambocciaden’, niet
erkende. Deze verklaring is echter, gezien vanuit de bredere economisch, historische context, niet
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bevredigend. Aan het begin van de 16e eeuw was de Accademia allereerst helemaal geen gilde voor
alleen kunstschilders van historiestukken, ook handwerkers waren nog welkom. Economische
redenen lijken daarom een grotere rol te hebben gespeeld bij de onenigheden dan een artistieke
clash tussen Vlamingen en Accademia-schilders. De Vlaamse kunstenaars moesten 36 baiocchi
belasting aan de Accademia betalen en weigerden dit. Deze 36 baiocchi is helemaal niet zoveel geld,
ongeveer het dagsalaris van een gewone ambachtsman. Ik denk dat het daarom aannemelijk is dat
de Accademia op een andere manier een blok aan het been was voor het schildersbedrijf van de
Vlamingen. Misschien dat de Accademia het recht probeerde te krijgen om, behalve grote
historiestukken, ook de kleine schilderijtjes van de Vlamingen te taxeren. De Vlamingen moesten dan
in ruil voor deze ‘service’ een belasting per verkocht schilderij afstaan. Daarnaast werden in hetzelfde
jaar 1633 zware belastingen opgelegd aan kunsthandelaren. Voor de Vlaamse kunstenaars die juist
veel met kunsthandelaren samenwerkten was dit erg nadelig. Ook wanneer zij zelf in kunst hebben
gehandeld, zullen zij niet blij zijn geweest met de maatregelen van de Accademia. De belangen van
de Accademia en de Vlaamse schilders in Rome kwamen tegenover elkaar te staan. De Accademia
hield niet van kunsthandelaren omdat deze de positie van de kunstenaars konden aantasten. De
Vlamingen hadden kunsthandelaren juist nodig, omdat deze hun bij het Italiaanse publiek konden
introduceren.
De ‘Schildersbent’ was geen groep van opstandige avant-gardisten. De vereniging vervulde
de sociale behoeften van de Vlaamse kunstenaars. De Bentvogels lijken elkaar met name te hebben
opgezocht om een leuke tijd te beleven. Tijdens de feesten werden vriendschappen gesmeed. Zo
zorgde de Vlaamse kunstenaar in Rome ook voor een sociaal vangnet. Bentvogels kwamen voor
elkaar op in slechte tijden.
Schrikbeeld van veel Vlaamse kunstenaars was het werken op de ‘schildersgaley’. Dit hield in
dat zij werden veroordeeld tot het aan de lopende band produceren van weinig inventieve religieuze
schilderijtjes voor mensen uit de lagere klassen. De kunstenaar kon hier niets van leren. Wanneer
echt geen werk werd gevonden of schilderijen werden verkocht, overwogen sommige kunstenaars
wel eens een compleet andere carrière. Het lijkt mij logisch dat velen werk hebben proberen te
vinden in de kunstsector. Zij kunnen bijvoorbeeld, wanneer zij zelf een klantenkring hadden
verworven, als tussenhandelaar voor nog onbekendere Vlaamse kunstenaars hebben gewerkt.
Daarnaast is het mogelijk dat de reeds in Rome ingeburgerde kunstenaars als leermeester/huisbaas
van pas in Rome aangekomen kunstenaars actief zijn geweest.
Om meer te begrijpen van het leven van Vlaamse kunstenaars in Rome zou het interessant
zijn onderzoek te doen naar de werkmogelijkheden van de kunstenaars buiten het schilderen zelf.
Het proefschrift over de schilders/handelaars Cornelis en Lucas de Wael door Alison StoesserJohnston is een interessant voorbeeld van onderzoek in die richting. Daarnaast zou het interessant
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zijn onderzoek te doen naar rijke of invloedrijke Vlamingen in Rome en de Vlaamse gemeenschap in
Rome als geheel, om een netwerk van Vlaamse kunstenaars en hun handelscontacten te kunnen
reconstrueren.
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I. Afbeeldingen

Afbeelding 1. Crispijn van de Passe de Jonge, Een tekenschool, gravure, in: Van ‘t Licht der teken en
schilderkonst, Johannes Blaeu, Amsterdam 1643.
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Afbeelding 2. Crispijn van de Passe de Jonge, ‘Frontispice van ‘Van ‘t Licht der teken en schilderkonst’,
gravure, Amsterdam 1643.
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Afbeelding 3: Jan Baptist Weenix, Italiaans havengezicht, 1649, olieverf op doek, 106 x 158 cm,
Centraal Museum, Utrecht

Afbeelding 4: Peter van Lint, Reisschetsen, omstreeks 1636, Martin von Wagner Museum, Würzburg.
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Afbeelding 5: Peter van Lint, Slapende reizigers, omstreeks 1636, Martin von Wagner Museum,
Würzburg.
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Afbeelding 6: Peter van Lint, Reisschetsen, omstreeks 1636, Martin von Wagner Museum, Würzburg.
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Afbeelding 7. Overzichtskaart van de parochies van Rome omstreeks 1650.
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Afbeelding 8: Johannes Lingelbach, Markt op het Piazza del Popolo, 1664, Akademie der
Bildenden Künste.

Afbeelding 9: Johannes Lingelbach, Markt op het Piazza del Popolo, Institute of Arts,
Minneapolis.
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Afbeelding 10: Peter van Lint, Kardinaal Barberini en andere figuren, omstreek 1636, Martin von
Wagnermuseum, Würzburg.

95

De Vlaamse kunstenaar in het 17e-eeuwse Rome.

96

De Vlaamse kunstenaar in het 17e-eeuwse Rome.

Afbeelding 11: Dirck Barendsz, Het Laatste Oordeel, 1561, olieverf op plaster, Benedictijner
Abdijkerk, Farfa.
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Afbeelding 12: Pieter van Laer, Rivierlandschap met zwemmers en paarden, olieverf op paneel, 55,9
x 84,3 cm, Kunsthalle, Bremen. Gesigneerd: PV Laer.
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Afbeelding 13: Adam Elsheimer, De wanhopige kunstenaar, pentekening in bruine inkt, 182 mm x
195 mm, Staatliche Grapische Sammlung, München.
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Afbeelding 14: Anoniem, Portretten van Bentvueghels, eerste helft van de 17e eeuw, zwart en rood
krijt (265 x 395 mm) en zwart krijt (261 x 393 mm), Hamburger Kunsthalle, Hamburg.
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Afbeelding 15: Anoniem, Reeks portretten van Bentvueghels, ca. 1623, rood en zwart krijt, diverse
afmetingen, Museum Boijmans van Beuningen, Rotterdam.
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Afbeelding 15: (vervolg) Anoniem, Reeks portretten van Bentvueghels, ca. 1623, rood en zwart krijt,
diverse afmetingen, Museum Boijmans van Beuningen, Rotterdam.

107

De Vlaamse kunstenaar in het 17e-eeuwse Rome.

108

De Vlaamse kunstenaar in het 17e-eeuwse Rome.

Afbeelding 16: Pieter van Laer, Bentvogels in een herberg, pen en penseel in bruin, 203 x 258 mm,
Staatliche Museen zu Berlin, Berlijn.
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Afbeelding 17. Naar Cornelis de Bruin, Inhuldiging van een Bentvogel in 1675, gravure in Reizen door
de vermaardste Deelen van Klein-Asia, 1698.
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II. Verantwoording van de afbeeldingen

Afbeelding 1: Bok, M.J., Vraag en aanbod op de Nederlandse kunstmarkt, 1580-1700 (diss), Utrecht
1994, p. 179.
Afbeelding 2: Bok, M.J., Vraag en aanbod op de Nederlandse kunstmarkt, 1580-1700 (diss), Utrecht
1994, p. 183.
Afbeelding 3: Levine, D.A., Mai, E., I Bamboccianti, Niederländische Malerrebellen im Rom des Barock,
(tent. cat.) Keulen 1991, p. 291.
Afbeelding 4: Briganti, G., Trezzani, L. (e.a.), The Bamboccianti, The Painters of Everyday Life in
Seventeenth Century Rome, (tent. cat.) Roma 1983, p. 8.
Afbeelding 5: Briganti, G., Trezzani, L. (e.a.), The Bamboccianti, The Painters of Everyday Life in
Seventeenth Century Rome, (tent. cat.) Roma 1983, p 82.
Afbeelding 6: Briganti, G., Trezzani, L. (e.a.), The Bamboccianti, The Painters of Everyday Life in
Seventeenth Century Rome, (tent. cat.) Roma 1983, p 82.
Afbeelding 7: : Kessel, P., Schulte, E., Rome- Amsterdam, two growing cities in Seventeenth-century
Europe, Amsterdam 1997, p.32..
Afbeelding 8: : Briganti, G., Trezzani, L. (e.a.), The Bamboccianti, The Painters of Everyday Life in
Seventeenth Century Rome, (tent. cat.) Roma 1983, p. 279
Afbeelding 9: Briganti, G., Trezzani, L. (e.a.), The Bamboccianti, The Painters of Everyday Life in
Seventeenth Century Rome, (tent. cat.) Roma 1983, p. 280.
Afbeelding 10: Briganti, G., Trezzani, L. (e.a.), The Bamboccianti, The Painters of Everyday Life in
Seventeenth Century Rome, (tent. cat.) Roma 1983, p 84.
Afbeelding 11: www.wga.hu Webgallery of Art.
Afbeelding 12: Levine, D.A., Mai, E., I Bamboccianti, Niederländische Malerrebellen im Rom des
Barock, (tent. cat.) Keulen 1991, p. 189.
Afbeelding 13: Spear, R.E. ‘Scrambling for Scudi: Notes on Painter’s Earnings in Early Baroque Rome’
in: Art Bulletin june 2003 Volume LXXXV nummer 2, pp. 310-319.
Afbeelding 14: Schatborn, P. Tekenen van warmte: 17e-eeuwse Nederlandse tekenaars in Italië, tent
cat. Rijksmuseum, Zwolle 2001, p. 28,29.
Afbeelding 15: Schatborn, P. Tekenen van warmte: 17e-eeuwse Nederlandse tekenaars in Italië, tent
cat. Rijksmuseum, Zwolle 2001, p. 30, 31.
Afbeelding 16: Schatborn, P. Tekenen van warmte: 17e-eeuwse Nederlandse tekenaars in Italië, tent
cat. Rijksmuseum, Zwolle 2001, p. 23.
Afbeelding 17: Hoogewerff, G.J., De Bentvueghels, Den Haag 1952, plaat 25.
Afbeelding titelblad: Jan Asselijn, Schilder en tekenaar in de natuur, roodbruin en zwart krijt, penseel
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in grijs, 187 x 237mm. Staatliche Museen zu Berlin, Berlijn.
uit: Schatborn, P., Tekenen van warmte: 17e-eeuwse Nederlandse tekenaars in Italië, tent cat.
Rijksmuseum, Zwolle 2001, p. 22.
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III. Lijst van kunstenaarshuishoudens in Rome. (niet volledig)
Gemaakt met behulp van: Hoogewerff, De Bentvueghels, Den Haag 1952 en Verberne, ‘ De
Bentvueghels (1620/21 -1720) te Rome’, in: Peter Schatborn, Tekenen van warmte: 17e-eeuwse
Nederlandse tekenaars in Italië, tent cat. Rijksmuseum, Zwolle 2001, pp. 22-32

Via Margutta:
Huishouden 1 (1628-1630)
Pieter van Laer, Steven van t’Hoff (Stefano de Cortes), Willem Dirckz. Braesman

Huishouden 2 (omstreeks dezelfde periode)
Jean le Valentin

Huishouden 3 (omstreeks dezelfde periode)
Jean Ducamps en Alexander van Welinckhoven (+1629)

Huishouden 4 (omstreeks dezelfde periode)
Luigi Gentile en Claudius Russelus (+1629)

Huishouden 3 (1631-ongeveer 1636)
Pieter van Laer en Jean Ducamps
Wisselende huisgenoten: Gerard van Kuyl, Steven van t’Hoff (+1635), Reinier van Heukelom, Don
Orlando (Roelant) Dit huis wordt verlaten omstreeks 1636, wanneer Del Campo vertrekt.
Huishouden 5 (1635-1637)
Alexander Petit, Georgius Crudanus en Andries Both

Huishouden 6 (1632)
Cornelis Schut en Salomon Baccareel, samen met Thomas (vermoedelijk Thomas Cortiels), Alexander.

Via Laurina:
Huishouden 1: 1626
Quirinus (Krijn) de Koninck, Johannes Borsman, Alexander Nieuwerveen en Willem van der Maes.
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Huishouden 2: 1657
Bartholomeus Appelman, Philippe le Petit en Willem Doudijns

Vicolo della Fontanella:
Huishouden 1: 1630/1631
Marcus Hendrickz. Wouters, Hendrick van Houten, Johannes Gelton, inwonend bij een hospita, een
Vlaamse verfverkoopster, genaamd Sara.

Via Vittoria:
Huishouden 1: 1639-1641
Andries en Jan Both

Via Capo le Case
Huishouden 1: 1635
Herman van Swanevelt en Francesco Catalano

Via Paolina (Via del Babuino)
Huishouden 1: 1637
Pieter van Laer woont hier alleen tot zijn terugkeer naar Holland in 1638.

Huishouden 2: 1650
Willem Romeijn, Johannes Bok, Giovanni Giacomo

Huishouden 3: 1650
Salomon Backereel

Huishouden 4: 1647/48
Johannes Lingelbach, Abraham Jansen II.

Strada Felice
Huishouden 1: 1636
Andries Both, Hendrik Brant, Roelant de Bruyn en Cornelis van Zwanenbroeck

Via della Croce
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Huishouden 1: 1651
Salomon Backereel en Willem Romeijn

Horto di Napoli
Huishouden 1: 1649
Johannes Lingelbach en Philippe Leitens

Via del Corso
Huishouden 1: 1641
Jan Miel en Francesco Ciaverino
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