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Dit onderzoek heb ik geschreven naar aanleiding van het vak ‘Onderzoekswerkgroep
Florence’ waarbij ik drie weken met een aantal studenten naar Florence ben geweest voor
onderzoek. We verbleven in het NIKI. Het thema van het onderzoek was ‘de receptie van
de antieke kunst en architectuur in de noordelijke en zuidelijke Nederlanden tussen 15001800’. Het was de bedoeling dat wij zelf een onderwerp zouden kiezen. Ik heb gekozen
voor twee schilders in de zeventiende eeuw, omdat ik deze ‘Gouden Eeuw’ een erg
interessante periode vind. Zonder ons bezoek aan Florence en zonder de leiding van Dr.
M.W. Kwakkelstein zou dit onderzoek nooit tot stand zijn gekomen.
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Rome, de eeuwige stad, misschien wel de beloofde stad voor vele Nederlandse
kunstenaars in de periode 1500-1800. Kunstenaars maakten een lange reis naar Italië en
vooral naar Rome om met hun eigen ogen de antieke monumenten en sculpturen te
bewonderen en te bestuderen. Bovendien was Rome ook de stad in Italië waar de grote
meesters hadden gewerkt. Een goede reden dus voor veel kunstenaars om een artistieke
reis naar Rome te maken. Ook in de vroege zeventiende eeuw vertrok een Nederlandse
schilder naar Rome om zijn opleiding af te sluiten, zijn naam was Pieter Lastman. Hij
verbleef enkele jaren in Rome. Na zijn terugkeer in Amsterdam werd hij geprezen om
zijn historiestukken die een Italiaanse sfeer uitstraalden. Pieter Lastman is echer vooral
bekend geworden doordat hij een half jaar de leermeester van Rembrandt is geweest.
Rembrandt is erg beïnvloed door het werk van zijn leermeester Pieter Lastman, maar is
zelf niet naar Italië geweest. Het lijkt me daarom erg interessant om te onderzoeken of
beide schilders in hun werk door de antieken zijn beïnvloed en of het zelf wel of niet
bezoeken van de eeuwige stad daar invloed op heeft gehad.
Derhalve ben ik tot de volgende vraag gekomen: In hoeverre zijn Pieter Lastman en
Rembrandt door de antieken beïnvloed? Ik zal het onderzoek splitsen in een deel over
Pieter Lastman en een deel over Rembrandt.
De volgende aspecten ga ik analyseren bij Pieter Lastman om tot een antwoord te komen
op de hoofdvraag. Zo wil ik onderzoeken of hij meerdere monumenten en sculpturen
bestudeerd zou hebben in Rome en deze in zijn schilderijen vervolgens heeft verwerkt. Ik
zal mij op een paar schilderijen richten waar ik dus de visuele bronnen wil onderzoeken
en vergelijken met klassieke sculpturen. Maar de meeste kunstenaars die naar Rome
gingen, bestudeerden behalve de antieke monumenten ook de Italiaanse meesters. Heeft
Pieter Lastman dit ook gedaan?
Rembrandt is niet naar Italië geweest en was daarmee als schilder in die tijd een
uitzondering. Maar betekende dit dat Rembrandt ook daadwerkelijk geen belangstelling
had voor de antieke en Italiaanse kunst? Rembrandt is beïnvloed door zijn leermeester,
maar het lijkt alsof Rembrandt niets van de antieke invloed in zijn schilderijen heeft
verwerkt. Hij had wel een grote kunstverzameling en de inventaris uit 1656 vertelt ons
dat Rembrandt een grote collectie klassieke sculpturen bezat. Had Rembrandt dan toch
belangstelling voor de klassieke oudheid?
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Pieter Lastman werd op 25 november 1583 geboren in Amsterdam. Zijn ouders, Pieter
Segersz en Barber Jacobsbr behoorden tot de gegoede burgerij van Amsterdam. Zij
hadden zeven kinderen, waarvan Pieter Lastman de vierde was. Sommige broers en
zussen van Lastman kozen, net als hij, voor een artistiek beroep zoals goudsmid. Pieter
Lastman is echter in de leer gegaan bij de schilder Gerrit Pieterszn. Het was voor die tijd
gewoon om op ongeveer veertien jarige leeftijd in de leer te gaan bij een schilder. Als we
hier vanuit gaan zou Pieter Lastman omstreeks het jaar 1597 bij Pieterszn in het atelier
zijn gekomen. Gerrit Pieterszn was een leerling van de schilder Cornelis Corneliszn van
Haarlem en is na zijn opleiding naar Rome geweest. Nadat hij terugkeerde uit Rome
vestigde hij zich in Amsterdam en werd hij leermeester. 1
Pieter Lastman is zelf ook naar Rome geweest ter afsluiting van zijn schildersopleiding.
Waarschijnlijk is hij gestimuleerd door zijn leermeester. Het is niet zeker wanneer, waar
en hoe lang Lastman in Italië is geweest. 2 Karel van Mander heeft in zijn Schilderboek
(1604) de naam van Pieter Lastman laten vallen. Hij schreef namelijk: ‘Pieter Lastman,
van wie men veel verwacht en nu in Italië vertoeft’.3 Van Mander schreef zijn boek in de
periode 1600-1603, dus hierdoor mag worden aangenomen dat Lastman zich in deze
periode in Italië bevond. Zoals eerder gezegd is het niet exact bekend waar Lastman is
geweest in Italië. De meeste schilders die een reis naar Italië maakten, gingen naar Rome.
In Rome konden zowel de klassieke ruïnes en sculpturen worden bestudeerd als de
Italiaanse meesters zoals Michelangelo, Rafael en Leonardo da Vinci. Lastman is zeker in
Rome geweest omdat er een tekening van hem bekend is waarop hij het Palatijn heeft
getekend. 4
In 1607 is Lastman weer terug in Amsterdam. Dit is bekend omdat er in bronnen wordt
geschreven dat hij schildersbenodigdheden gekocht heeft bij de openbare verkoop van de
nalatenschap van de schilder Gillis van Coninxloo. 5
Pieter Lastman werd in zijn tijd als een kenner van Italiaanse kunst beschouwd en
hierdoor moest hij ook geregeld werken van Italiaanse meesters op echtheid controleren.
1

Astrid Tümpel & Peter Schatborn, Pieter Lastman, leermeester van Rembrandt, the man who taught
Rembrandt, tent.cat. Amsterdam (Museum het Rembrandthuis) 1992. pp. 8 -11.
2
Tümpel & Schatborn 1992 (zie noot 1), pp. 8-11.
3
Karel van Mander, Het schilderboek : het leven van de doorluchtige Nederlandse en Hoogduitse
schilders, Amsterdam 1995, pp. 15-16.
4
Tümpel & Schatborn 1992 (zie noot 1), p. 11.
5
Kurt Freise, Pieter Lastman, Leipzig 1911, p. 9.
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Samen met vier andere schilders heeft hij in 1619 een Caravaggio moeten bestuderen en
hebben zij daarvoor een echtsheidverklaring afgelegd.
Pieter Lastman is zelf ook leermeester geweest. Zijn bekendste leerling was Rembrandt.
Deze is omstreeks het jaar 1624 ongeveer zes maanden bij Lastman in Amsterdam in de
leer geweest.
In 1629 werd Lastman ernstig ziek. De schilderijen die hij in deze periode maakte zijn
groffer en zwakker geschilderd dan zijn andere schilderijen. Hij heeft de ziekte nooit
helemaal overwonnen want in 1631 kreeg de ziekte hem weer te pakken. In de periode
van zijn ziekbed liet Lastman een aantal keer zijn testament wijzigen en een
boedelinventaris opstellen. Hij stierf in 1633 en op 4 april werd hij in de Oude Kerk
begraven.6

Met Lastman stierf een van de grootste historieschilders van de zeventiende eeuw in de
Nederlanden. Hij heeft het historiegenre groot gemaakt in de Nederlanden en was voor
vele schilders, zowel tijdgenoten als latere generaties, een voorbeeld. Hij werd door velen
geprezen om zijn historiestukken. Joost van den Vondel (1589-1679) noemde Lastman de
‘Apelles van onze tijd’ en ook werd de naam van Lastman genoemd in een lofdicht over
Amsterdam uit 1618 van Theodore Rodenburgh.
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Tümpel & Schatborn 1992 (zie noot 1), p. 14.
Martina Sitt, Pieter Lastman, In Rembrandts Schatten?, tent.cat. Hamburg (Hamburger Kunsthalle) 2006.
p. 14.
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De reis die Pieter Lastman maakte in het begin van de zeventiende eeuw naar Italië, ter
afsluiting van zijn schildersopleiding, is van grote invloed geweest op zijn carrière als
schilder. Net als Pieter Lastman hebben veel Nederlandse schilders in de zeventiende
eeuw om artistieke redenen een reis naar Rome gemaakt. Zij gingen enerzijds voor het
bestuderen van de antieke monumenten en sculpturen, anderzijds bestudeerden zij
natuurlijk ook de Italiaanse kunstenaars. De tekeningen en studies die zij maakten hadden
verschillende functies. In de eerste plaats diende een tekening als studiemateriaal om
vervolgens in Nederland voor eigen schilderijen te gebruiken. Maar de tekeningen of
prenten werden soms ook voor commerciële doeleinden gemaakt omdat er namelijk een
grote vraag was in de Nederlanden naar dit soort prenten van de stad Rome.

8

Zoals gezegd is er van Lastman maar één tekening bewaard gebleven uit zijn tijd in
Rome, dit is een tekening van het Palatijn uit 1609.9 (zie afb.1.)
In Rome heeft Pieter Lastman naar mijn mening naast het Palatijn ook het Pantheon
bestudeerd (zie afb.2). In het schilderij, De triomf van Morcedai uit 1624, is rechts op het
schilderij een gebouw geschilderd wat sterk lijkt op het Pantheon (zie afb.3). Aangezien
het schilderij ruim achttien jaar na zijn verblijf in Rome is geschilderd is het zeer
aannemelijk dat hij een tekening van het Pantheon heeft gemaakt en deze vervolgens
heeft gebruikt voor het maken van het schilderij, later in Nederland. Tevens heeft hij in
dit schilderij meerdere klassieke objecten weergegeven, zoals zuilen en sculpturen.
Hieruit blijkt ook de interesse voor de klassieke oudheid van Lastman.
De slag op de Milvische brug uit 1613 is een typisch historiestuk waarop veel
verschillende figuren voorkomen (zie afb.4). Naar mijn mening heeft Lastman voor
sommige figuren een klassieke sculptuur als voorbeeld gebruikt. Zo lijkt de houding van
de figuur op het witte paard in het midden van het schilderij sterk op een klassiek beeld
uit Florence dat nu in bezit is van het Galleria degli Uffizi. De sculptuur behoort tot de
Niobe groep en wordt gezien als de pedagoog (zie afb.5.). Van een ander beeld uit deze
groep is bekend dat deze beeldengroep behoorde tot de della Valle-Rustici collectie en

8

Pieter Roelofs, ‘Rome in Zicht! Een beeld van de eeuwige stad in de Nederlanden gedurende de
zeventiende eeuw’,Desipientia, zin en waan 5 (1998), pp. 23-33.
9
Tümpel & Schathorn 1992 (zie noot 1), p. 11.

7

dat het in 1584 aan de Medici familie is verkocht.

10

Van de Niobe groep zijn prenten

gepubliceerd in het jaar 1594. Waarschijnlijk waren de beelden al gerestaureerd omdat er
kopieën arriveerden in 1588 in Florence. De gerestaureerde beelden werden
tentoongesteld in de tuin van de Villa de Medici in Rome, dit blijkt namelijk uit een
inventaris uit 1598. De kopieën van de Niobe groep in het Uffizi werden in 1781 door de
originelen vervangen11, waar de groep tot op de dag van vandaag te bezichtigen is. Het
ligt voor de hand dat Pieter Lastman de collectie van de Medici familie heeft bezocht en
onder andere dit beeld heeft bestudeerd en nagetekend. De Niobe groep is weliswaar
tamelijk bekend als klassieke beeldengroep, maar de pedagoog behoort niet tot de
bekendste van de groep. De liggende man op de voorgrond van het schilderij doet denken
aan een ander klassiek beeld van de Niobe Groep. (zie afb.6).
De figuur links voor op het schilderij, de man met de rug naar de bezoeker toe, lijkt erg
op een Meleager figuur. Er zijn klassieke sarcofagen waar het verhaal van Meleager
wordt afgebeeld. (zie afb.7.) Deze sarcofaag bevond zich in Lastmans tijd waarschijnlijk
in Rome.12
Rechts op het schilderij zijn een vallende man en paard afgebeeld. Dit doet erg denken
aan de val van Phaeton met zijn paard. Dit verhaal is op meerdere klassieke sarcofagen te
vinden (zie afb.8.). Deze sarcofaag werd in 1779 van Rome naar het Uffizi verplaatst.
Het thema van de Milvische brug is in Italië in de kunst veel gebruikt en waarschijnlijk
heeft Lastman daar voorbeelden van gezien. De bekendste fresco in Italië van deze
veldslag is die van Giulio Romano in Rome en het zou kunnen dat Lastman deze fresco
bestudeerd heeft ten inspiratie voor zijn eigen schilderij. 13 (zie afb.9.)
Hieruit kan geconcludeerd worden dat Lastman naast interesse voor de antieke oudheid
ook geïnteresseerd was in de Italiaanse kunst.
Op enkele schilderijen van Lastman keert een tempeltje in het landschap terug. Sommige
kunsthistorici vinden dat deze tempel is geschilderd naar voorbeeld van de tempel in
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Phyllis Pray Bober & Ruth Rubinstein, Renaissance artists and antique sculpture: a handbook of
sources, Londen 1986, p. 140.
11
Francis Haskell & Nicholas Penny, Taste and the Antique: the lure of classical sculpture, Yale 2006 6
(1981), pp. 274-275.
12
Bober & Rubinstein 1986 (zie noot 10), pp.144-145.
13
Tümpel & Schatborn 1992 (zie noot 1), pp. 94-95.
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Tivoli, 14 maar naar mijn mening zou de tempel die Lastman heeft geschilderd ook de
tempel van het Forum Romanum kunnen zijn of de tempel van Vesta, die zich eveneens
in Rome bevindt. (zie afb.10, 11.)

Op het schilderij Orestes en Pylades uit 1614 is dit tempeltje afgebeeld. (zie afb.12).
Bovendien is ook op dit schilderij de invloed van de klassieken herkenbaar. Zo doet de
meest linker figuur, de beul, denken aan een Hercules, een grote gespierde man met een
knots. Ook doet deze figuur doet mij denken aan een antieke sculptuur, dat zich destijds
in Rome, in het Palazzo dei Conservatori bevond.15 (zie afb.13). Het zou kunnen zijn dat
Lastman ook de collectie van het Palazzo dei Conservatori heeft bestudeerd. Maar er zijn
ook tekeningen van Maarten van Heemskerck waarop deze Hercules is afgebeeld.

16

Hiernaast doet de sacrofaag in het midden van het schilderij klassiek aan, hoewel het
geen gedecoreerde sarcofaag is. In Rome waren in Lastmans tijd zeer veel antieke
sarcofagen aanwezig. Het thema van Orestes, Pylades en Iphiginea kwam al in de kunst
van de Romeinen voor op wandschilderingen en sarcofagen. Hoewel het schilderij van
Lastman geen directe voorbeelden kent, zou hij wel geïnspireerd kunnen zijn door de
prenten die in de zestiende en zeventiende eeuw van deze Romeinse kunst werden
gemaakt.17

Het schilderij Paul en Barnabas in Lystra uit 1617 kent tevens veel klassieke invloeden.
Op de achtergrond van het schilderij is een tempel geschilderd. Het is een klassiek
tempelfronton met een koepel. Voor deze tempel staat een beeld van Jupiter 18. Rechts, in
het midden van het schilderij is een sokkel met zuil geschilderd waarop drie kinderen
zitten. De figuren op het schilderij doen niet klassiek aan, maar het is duidelijk dat
Lastman ook voor deze figuren zich heeft laten inspireren door de Italiaanse Renaissance
kunstenaars. Elke figuur heeft een andere houding en sommige figuren hebben een blote
rug waardoor Lastman goed de anatomie heeft kunnen afbeelden. (zie afb.14).

14

A.Welcker, Pieter Lastman als teekenaar van landschap en figuur, Oud Holland 62 (1947), pp. 165-205.
Bober & Rubinstein 1986 (zie noot 10), p. 164.
16
Bober & Rubinstein 1986 (zie noot 10), p. 164.
17
Tümpel & Schatborn 1992 (zie noot 1), p. 99.
18
Tümpel & Schatborn 1992 (zie noot 1), p. 107.
15
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De historiestukken die Lastman schilderde zijn te verdelen in drie categorieën; de
mythologische, Bijbelse en de historische schilderijen. Hoewel sommige thema’s uit de
bijbel komen, beeldde Lastman deze verhalen soms af in een klassiek aandoend decor.
De thema’s die Lastman voor deze historiestukken koos waren voor de schilderkunst vrij
bijzonder, maar had ze wellicht gezien in de prentkunst. Hij nam de de onderwerpen
over, maar maakte er iets nieuws van in zijn schilderijen. 19

Pieter Lastman is sterk beïnvloed door de klassieke oudheid wat in zijn schilderijen terug
is te zien. Deze invloed ontstond vooral doordat hij een paar jaar in Rome is geweest en
daar in aanraking kwam met de klassieke oudheid. In zijn schilderijen komen namelijk
deels gebouwen en sculpturen duidelijk herkenbaar terug, deels zijn ze gebruikt als
inspiratiebron. Hoewel er soms geen visuele overeenkomsten zijn van klassieke
sculpturen, lijken de figuren van Lastman qua houding soms wel op een antiek beeld.
Zijn figuren hebben een klassieke inslag. Behalve door eigen studies kon Lastman ook in
contact zijn gekomen met klassieke sculpturen en monumenten door de verspreiding van
prenten en tekeningen. Behalve belangstelling in de klassieke oudheid had Lastman ook
belangstelling in de Italiaanse Renaissance kunst. De invloed van Italië is duidelijk terug
te zien in de schilderijen van Lastman. De figuren die hij heeft afgebeeld zijn gespierd en
anatomisch correct. De anatomie speelde in de Italiaanse kunst van de vijftiende en
zestiende eeuw een grote rol en Lastman heeft de anatomie van de mens zich ook eigen
gemaakt. Ook laat hij geregeld naakten terugkeren in zijn schilderijen. Dit wijst er tevens
op dat hij naast de antieke kunst ook de contemporaine Italiaanse kunst heeft bestudeerd.
Lastman heeft zich de Italiaanse stijl eigen gemaakt in de paar jaar dat hij in Italië is
geweest en deze invloed en de invloed van de antieken is in zijn hele oeuvre terug te zien.

19

Tümpel & Schatborn 1992 (zie noot 1), p. 60.
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Rembrandt Harmenszoon van Rijn is op 15 juli 1606 geboren in Leiden. Zijn vader,
Harmen Gerritzs van den Rijn en zijn moeder Neeltgen Willemsdr van Zuytbrouck waren
molenaar en bakker. Rembrandt doorliep de lagere school en daarna de Latijnse school
rond 1616-1620. Op de Latijnse school kreeg hij voornamelijk Bijbelse en klassieke
geschiedenis. Het is echter niet duidelijk of Rembrandt deze school heeft afgemaakt. 20
Daarnaast zijn er ook bronnen die zeggen dat Rembrandt zich heeft ingeschreven bij de
Leidse Universiteit. 21
Rembrandt heeft zijn vader niet opgevolgd als molenaar, maar hij werd opgeleid tot
schilder in de periode 1620-1624 en is bij twee leermeesters in de leer geweest. De eerste
leermeester van Rembrandt was de Leidse schilder Jacob van Swanenburgh (1571-1638)
waar hij volgens Jan Jansz. Orlers (1570-1646), burgemeester van Leiden en de eerste
biograaf van Rembrandt, zo’n drie jaar is gebleven. De tweede leermeester van
Rembrandt was de Amsterdamse schilder Pieter Lastman (1583-1633). Volgens Orlers is
Rembrandt ongeveer een half jaar bij hem in de leer geweest. Na deze periode heeft
Rembrandt zich in 1625 als zelfstandig schilder gevestigd in Leiden. In deze periode
heeft Rembrandt vooral historiestukken geschilderd. Hij experimenteerde veel met licht
in zijn schilderijen en bleef zijn verdere schilderscarrière met de lichtval werken. Ook
heeft hij in deze periode zijn eerste etsen gemaakt. Rembrandt heeft zelf ook leerlingen
gehad in zijn tijd in Leiden zoals Gerrit Dou. 22 Rembrandt bleef waarschijnlijk tot 1631
in Leiden en vertrok daarna naar Amsterdam. Hier kwam hij in contact met de
kunsthandelaar Hendrick van Uylenburgh. Rembrandt trok zelfs bij Uylenburgh in.
Hoewel de bronnen melden dat Rembrandt tot 1631 in Leiden woonde is het niet zeker of
hij daadwerkelijk meteen naar Amsterdam is vertrokken. Hij is namelijk pas in 1634 lid
geworden van het Sint Lucasgilde in Amsterdam. In hetzelfde jaar trouwde hij met
Saskia, een nicht van Hendrick van Uylenburgh. De eerste jaren in Amsterdam heeft
Rembrandt vooral veel portretten geschilderd en deze werden al snel populair. Rembrandt
kocht in 1639 een huis aan de Breestraat. In dit huis heeft Rembrandt bijna zijn hele
verdere leven gewoond. Rond 1640 kreeg Rembrandt de opdracht voor een groot
20

Ernst van de Wetering, Rembrandt: zoektocht van een genie, Zwolle 2006, pp. 26-63.
Holm Bevers e.a (red.), Rembrandt: de meester & zijn werkplaats,tent.cat. Amsterdam (o.a
Rijksmuseum) 1991. p. 41.
22
Jeroen Giltaij, Rembrandt ‘Rembrandt’, tent.cat. Frankfurt (Städelsches Kunstinstitut Frankfurt) 2003. p.
12.
21
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schutterschilderij, wat nu bekend staat als de Nachtwacht. Na 1642 kreeg Rembrandt
minder opdrachten en schilderde hij ook geen portretten meer. Hij ging meer etsen maken
en in deze periode heeft hij onder andere de ‘honderdguldenprent’ gemaakt. Niemand
weet zeker waarom Rembrandt in deze periode zo weinig heeft geschilderd. Zijn vrouw
Saskia overleed in deze periode.
In de jaren 1650 raakte Rembrandt in financiële problemen omdat hij de schuld van zijn
gekochte huis aan de Breestraat nog steeds niet had afbetaald. Bovendien had hij de
laatste jaren een stuk minder opdrachten gekregen waardoor de inkomsten achteruit
liepen. In 1656 leidde dit tot het faillissement van Rembrandt. Hij moest zijn huis
verkopen en er werd een inventaris opgesteld van zijn inboedel. Hij ging op een andere
plek in Amsterdam wonen; in deze laatste periode van zijn leven heeft Rembrandt nog
enkele opdrachten gekregen. Hij overleed in 1669 en is begraven in de Westerkerk.

23

Zoals eerder vermeld is Rembrandt slechts een half jaar bij Pieter Lastman in de leer
geweest. Hoewel het een korte tijd was, heeft Rembrandt veel geleerd en tevens ook veel
inspiratie opgedaan door de werken van zijn leermeester. In de historiestukken van
Lastman komen veel figuren en andere objecten voor. Rembrandt leerde van Lastman
hoe hij een compositie met veel figuren kon opzetten en hoe een scène uit een bepaald
verhaal het beste kon worden weergegeven. 24
In de schilderijen en tekeningen die Rembrandt in zijn periode bij Lastman heeft
gemaakt, maar ook later in zijn leven, is duidelijk zichtbaar dat hij geïnspireerd is door
Lastman. Zo nam Rembrandt sommige composities van de schilderijen van Lastman over
en nam hij ook de zeldzame verhaalthema’s van zijn leermeester over. (zie afb.15,16.)
Zoals eerder vermeld, beeldde Lastman zeer aparte verhaalthema’s af die tot dan toe
weinig in de schilderkunst voorkwamen. Juist deze thema’s heeft Rembrandt
overgenomen en hieruit blijkt dus de inspiratie door zijn leermeester. Een voorbeeld is
het thema van Bileam en de ezelin. Voor Lastmans tijd was dit verhaalthema niet eerder
in de schilderkunst voorgekomen. Lastman schilderde het in 1622. Rembrandt maakte

23
24

van de Wetering 2006 (zie noot 18), pp. 26-63.
Tümpel & Schatborn 1992 (zie noot 1), p.54.
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ook een schilderij van dit verhaal in 1626.25 Maar Rembrandt nam ook andere
composities van Lastman over. Vooral de oudtestamentische onderwerpen om er
vervolgens een eigen interpretatie aan te geven.

26

De invloed van Lastman op het werk van Rembrandt is naar mijn mening daarom
duidelijk aanwezig. Zowel Lastman en Rembrandt namen de thema’s over uit de
prentkunst, dus wat betreft het afbeelden van het verhaal waren zij niet baanbrekend. Zij
waren echter de eerste in de schilderkunst die bepaalde verhalen schilderden.
Rembrandt schilderde sommige verhalen op zo’n unieke manier dat latere schilders het
niet is gelukt om hetzelfde thema nogmaals te schilderen. 27
Rembrandt is naar mijn mening dus sterk beïnvloed door Pieter Lastman. Pieter Lastman
was zelf erg geïnteresseerd in de klassieke oudheid en de Italiaanse kunst en dit is ook
duidelijk in zijn werken terug te zien. Hoewel Rembrandt dus veel geleerd heeft van en
beïnvloed is door zijn leermeester, heeft hij de klassieke en Italiaanse invloeden niet
overgenomen van zijn leermeester. Hieruit zou kunnen blijken dat Rembrandt dus niet in
de klassieken en Italiaanse meesters geïnteresseerd was.

Rembrandt wordt nu gezien als een van de grootste schilders van de zeventiende eeuw. In
zijn eigen tijd kende Rembrandt ook veel succes en roem, maar er was er ook veel kritiek
op Rembrandt. Deze kritiek kwam onder andere van een latere generatie kunstcritici die
tot de classicisten worden gerekend, waaronder de kunstcriticus en schilder Gerard de
Lairesse (1641-1711) Hij schreef een groot traktaat over de schilderkunst, Het Groot
Schilderboeck (1707) en daarin schrijft hij: ‘Ik wil niet ontkennen dat ik vroeger een
bijzondere voorkeur had voor zijn [Rembrandts] stijl heb gehad. Maar zodra ik ook maar
enig benul begon te krijgen van de onfeilbare regels van de kunst, was ik direct
genoodzaakt mijn eigen dwaling te herroepen en de zijne te verwerpen, als iets wat
nergens anders op berust dan op ongeordende en spookachtige inbeeldingen die zonder
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voorbeelden geen betrouwbaar fundament hebben om op te steunen.’ 28 Bovendien zou
volgend de Lairesse de schilderstijl van Rembrandt ook veel te grof en te ruw zijn. 29
Ook Jan de Bisschop (1628-1681) wordt tot de classicisten gerekend. Deze classicisten
vonden dat de antieken een veel hogere plek in de kunst innamen dan de ‘modernen’,de
schilders van de zeventiende eeuw. Door de klassieke beelden te bestuderen kon er
worden terug gegaan naar de ideale schoonheid en was er geen plek meer voor het
realisme.30 Het was volgens hen de taak van de schilder om het schone in de natuur waar
te nemen en uit te beelden. Dat zou in Rembrandts tijd genegeerd zijn door de
kunstenaars. De schilders schilderden oude, rimpelige vrouwtjes in plaats van jeugdige en
welgevormde vrouwen. 31 Bovendien werden de naakten ook niet op de juiste manier
afgebeeld. Rembrandt zou zelfs de heldinnen en godinnen afgebeeld hebben als logge,
dikke vrouwen.

32

In hun ogen voldeed Rembrandt dus niet aan de classicistische norm

van het weergeven van de ideale schoonheid. Mede door de kritiek van deze
kunsttheoretici werd Rembrandt een lange tijd en zelfs tot op de dag van vandaag gezien
als tegenstander van de klassieken. De meeste schilderijen die Rembrandts anti-klassieke
houding benadrukken zijn schilderijen waar Rembrandt, anders dan zijn voorgangers, de
gevoelens van de figuren in het verhaal wilde laten zien. Zoals de roof van Proserpina.
Anders dan Rubens, die dit verhaal enkele jaren eerder schilderde, vroeg Rembrandt zich
af hoe een nuchtere, Hollandse meid, zou reageren als zij ontvoerd zou worden. Rubens
had haar ontvoering nog vrij elegant afgebeeld, alsof Proserpina zich zou overgeven aan
de ontvoerder. De Proserpina bij Rembrandt duwt de ontvoerder weg en dit zou volgens
Rembrandt de ‘echte’ reactie zijn.

33

Maar in Rembrandts tijd werd zowel de ideale schoonheid afgebeeld als de normale
mens. De normale mens hoorde volgens Rembrandt ook bij de natuur en tot de
werkelijkheid en diende ook zo afgebeeld te worden.

34

Toch werd Rembrandt ook

geprezen om zijn schilderijen en gezien als een succesvol schilder in zijn tijd.
28
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Bovendien geloofden velen in het begin van de zeventiende eeuw dat de antieke oudheid
overtroffen kon worden. Constantijn Huygens dacht hier ook zo over en met name dat
Rembrandt in staat zou zijn de antieken te overtreffen. Rembrandt zou dit idee van
Huygens als een uitdaging hebben gezien. Door de gedachte dat de antieken te
overtreffen waren, was het voor Rembrandt een mogelijkheid om zich van de antieken los
te maken en ook van de Italiaanse meesters. 35 Maar om de antieken en de Italiaanse kunst
te overtreffen moet Rembrandt kennis hebben gemaakt met deze kunsten.

Rembrandt heeft, in tegenstelling tot veel tijdgenoten, geen reis naar Italië gemaakt. Ook
hieruit zou een desinteresse in de klassieke oudheid kunnen blijken. Volgens Constantijn
Huygens, die contact had met de jonge Rembrandt in de jaren 1630, is Rembrandt niet
naar Italië gegaan omdat hij geen tijd had om een zo’n omvangrijke reis te maken op het
hoogtepunt van zijn carrière. 36Bovendien kon Rembrandt de Italiaanse kunst in
Nederland en Amsterdam bekijken, terwijl hij in Italië naar meerdere steden zou moeten
gaan. 37 Amsterdam was in de zeventiende eeuw een welvarende stad en het centrum van
de kunsthandel.

38

Er waren in Amsterdam daarom ook veel kunstverzamelaars van onder

andere Italiaanse en klassieke kunst. Hoewel Rembrandt dus niet naar Italië is geweest,
kon hij wel degelijk in contact zijn gekomen met de Italiaanse en klassieke kunst.

Bijna alle grote kunstenaars in de zeventiende eeuw waren kunstverzamelaars. Ook
Rembrandt had ook een grote kunstcollectie. Dankzij de inboedelinventaris uit 1656
weten we wat Rembrandt allemaal in bezit had. Rembrandt had veel tekeningen en
schilderijen van Nederlandse schilders waaronder Lastman, Adriaan Brouwer, Jan
Lievens. Rembrandt had ook twee kopieën van de Italiaanse schilder Caracci in zijn
bezit. Behalve tekeningen en schilderijen had hij ook een grote collectie van allerlei
andere objecten zoals koraal, wapens, wereldbollen, verschillende opgezette dieren. 39
Ook bezat hij een serie van kunstboeken, schetsboeken van tekeningen en gravures. Maar
35
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wat vooral de aandacht trekt in de kunstcollectie van Rembrandt is de verzameling van
klassieke bustes en munten.

40

Zou Rembrandt dan toch belangstelling hebben gehad voor

de antieke oudheid?
In 1646 was er in Amsterdam een verkoop van een collectie van marmeren beelden en
het is bekend dat Rembrandt bij de verkoop aanwezig was.

41

De inventaris vertelt ons dat

Rembrandt twintig antieke bustes bezat. Maar waarom zo veel klassieke bustes? In zijn
tijd waren klassieke sculpturen namelijk erg duur. Rembrandt heeft, naar mijn mening,
vooral uit belangstelling voor de antieke oudheid deze twintig sculpturen gekocht.
Bovendien had Rembrandt ook enkele pleisters en kleine kopieën naar beroemde
klassieke sculpturen zoals de Laocoön, waaruit weer de belangstelling voor de oudheid
blijkt.
De inventaris laat ons ook zien dat Rembrandt een album had met eigen tekeningen van
de antieken ‘een boeckie vol statuen van Rembrandt na`et leven getekend’. 42 Helaas zijn
deze albums niet bewaard gebleven. Het zou erg interessant geweest zijn om deze
tekeningen van Rembrandt te zien en bestuderen. Er waren ook nog andere boeken met
gravures naar de antieken, waarschijnlijk waren dit een soort plakboeken die in de
zeventiende eeuw populair waren.

43

De bustes van keizers en andere prominente figuren uit de oudheid werden naast de
artistieke redenen ook verzameld voor historische redenen. De geschiedenis en verhalen
van de gebeeldhouwde figuren waren bekend en het was voor de historieschilders vooral
interessant om te zien welk gezicht bij welke verhalen en daden uit de geschiedenis
hoorde. Maar bovendien was het interessant voor de schilders om het verschil te zien
tussen de echte en gebeeldhouwde gezichten.

44

Hoewel Rembrandt zelf een antieke

verzameling had, was dit natuurlijk maar een klein deel van de antieke sculpturen die
zich destijds in Amsterdam bevonden. Rembrandt had als succesvol schilder zeker ook
toegang tot de andere grote kunstverzamelingen in Amsterdam. Misschien heeft
Rembrandt bij de andere kunstverzamelingen de antieke sculpturen bestudeerd en
nagetekend.
40
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Volgens Kenneth Clark was de studie van antieke sculpturen van invloed op het werk van
Rembrandt. Zo heeft Rembrandt studies gemaakt van engelen en zou hij sommige
engelen hebben nagetekend en gebruikt voor zijn schilderijen die op klassieke
triomfbogen voorkomen. Ook een van Rembrandts bekende schilderijen, de Bathsheba,
zou behalve door studie naar levende modellen zijn ontstaan door de studie naar een
antiek reliëf. Rembrandt zou dit antieke reliëf hebben kunnen zien op een prent in het
boek van Francois Perrier dat uit kwam in 1645. (zie afb 17, 18). De houding van de
zittende figuur doet sterk denken aan de Bathsheba van Rembrandt.

45

Maar de Bathsheba

van Rembrandt naar is mijn mening vooral naar voorbeeld van levend model geschilderd.

Behalve geïnspireerd te zijn door de klassieke oudheid, was Rembrandt volgens Kenneth
Clark ook geïnspireerd door Italiaanse kunstenaars zoals Rafael en Leonardo da Vinci.
Uit de inventaris blijkt dat Rembrandt twee schilderijen van Rafael in zijn bezit had en
ook gravures naar schilderijen van Rafael. Ook bezat hij een boek van Andrea Mantegna,
een boek met prenten naar Rafael, een boek met gravures van al het werk van Titiaan, een
boek met de gravures van Maarten van Heemskerck, een boek met alle werken van
Michelangelo en een boek met prenten van Romeinse gebouwen. 46 Hieruit blijkt de
belangstelling voor de Italiaanse kunstenaars. Ook blijkt de interesse voor de oudheid en
de Italiaanse kunst uit het boek met de gravures van Van Heemskerck. Deze heeft
namelijk vooral de klassieke monumenten, sculpturen en Italiaanse meesters getekend.
Volgens Sandrart was Rembrandt zijn hele leven geïnteresseerd in het werk van Rafael
en heeft hij wat tekeningen gemaakt naar werken van Rafael. 47 (zie afb.20)
Rembrandt had daarnaast ook belangstelling voor het werk van Leonardo da Vinci.
Vooral het laatste avondmaal interesseerde Rembrandt. Hij heeft deze fresco echter nooit
in het echt gezien, dus moet het via de prentkunst aan hem zijn overgeleverd. Rembrandt
heeft het laatste avondmaal rond 1635 nagetekend, maar gaf de groep een andere,
asymmetrische compositie. 48 (zie afb.21) De compositie van de Staalmeesters uit 1662
45

Clark 1966 (zie noot 31), pp. 80-84.
Clark 1966 (zie noot 31), p. 44.
47
Clark 1966 (zie noot 31), pp. 43-49.
48
Clark 1966 (zie noot 31), pp. 53-57.
46

17

laat invloeden zien van de compositie van het laatste avondmaal.(zie afb.22) Het gaat
Kenneth Clark niet zozeer om een groep mensen achter een tafel kijkend naar het
publiek, maar de staalmeester links op het schilderij doet erg denken aan de Bartolemeus
op de fresco van da Vinci. 49
Doordat Rembrandt het laatste avondmaal van Leonardo da Vinci uitgebreid heeft
bestudeerd en nagetekend heeft vraagt Kenneth Clark zich af of Rembrandt eventueel de
Trattato, het traktaat over schilderkunst van da Vinci heeft gelezen. In dit traktaat wordt
namelijk nadrukkelijk gewezen op het belang van beweging, expressie en emotie. Ook
wordt de schoonheid van de schaduw, nachtscènes en donkerheid. 50 Rembrandt legt in
zijn eigen werken ook de nadruk op licht en schaduw, donkere scènes en natuurlijk
emoties en uitdrukkingen van de figuren. Maar dit hoeft niet te betekenen dat Rembrandt
daadwerkelijk ook het traktaat van da Vinci heeft gelezen. De Trattato was namelijk tot
1651 niet in gedrukte versie leverbaar. Maar een gedeelte van het traktaat zou zich wel in
Amsterdam hebben bevonden in de periode 1637-1641, bij Sandart. 51 Misschien heeft
Rembrandt dit gedeelte wel tot zijn beschikking gehad en heeft hij inspiratie kunnen
opdoen.
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Als je de werken van Rembrandt vergelijkt met zijn leermeester Pieter Lastman is er een
groot verschil. Vooral door aanwezigheid van klassiek aandoende figuren, gebouwen en
gespierde figuren in de schilderijen van Lastman die bij Rembrandt lijken te ontbreken.
Hoewel Rembrandt tot op de dag van vandaag nog steeds wordt gezien als een soort
tegenstander van de klassieke oudheid en het classicisme zijn er toch enkele voorbeelden
die het tegendeel bewijzen. Ten eerste heeft Rembrandt meerdere malen mythologische
voorstellingen geschilderd, die hij kende doordat hij op de Latijnse school had gezeten.
Als Rembrandt niet door de klassieken geboeid zou zijn, zou hij naar mijn mening ook
niet zoveel mythologische voorstellingen hebben geschilderd. Rembrandt bezat
bovendien een grote collectie klassieke bustes en beelden en pleisters van andere
beroemde klassieken sculpturen. Naar mijn mening is Rembrandt dus wel degelijk door
de klassieken beïnvloed. Deze beelden waren naar mijn mening meer voor Rembrandt
dan enkel een verzamelobject aangezien hij er twintig bezat en ze erg kostbaar waren.
Bovendien heeft Rembrandt ook studies gemaakt naar de klassieken en de Italiaanse
meesters, maar gebruikte deze voorbeelden niet direct in zijn schilderijen. Hij was zeker
kritisch over de composities van deze kunstenaars en paste hij zijn eigen ideeën toe bij
composities.
Mede hierdoor ben ik van mening dat Rembrandt wel degelijk een grote kennis van de
klassieken bezat. Maar dat hij deze kennis niet gebruikte om hen te kopiëren, maar juist
om zijn eigen stijl te ontwikkelen, of zoals Huygens zei de klassieken te overtreffen.
Een stijl die door sommige van zijn tijdgenoten werd geroemd, door anderen juist
bekritiseerd. Het zou interessant om dit thema nader te onderzoeken aan de hand van zijn
werken.
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