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Het is een merkwaardige ondervinding, in vrede en vrijheid een inleidend woord te
schrijven voor een studie, die in enkele der meest benarde jaren onzer Vaderlandsche
geschiedenis ontstond, ook al komen deze nu misschien in een milder licht te staan door
de vreugde over de bevrijding en de dankbaarheid voor de herkregen levensrechten.
De ruines van onzen geestelijken en stoffelijken welstand, die men ons achterliet, zullen
evenwel nog lang blijven getuigen van de benauwende beperkingen van den oorlogstijd
en de wreede maatregelen van een onmenschehjken bezetter. Onbevreesd geef ik zoodoende mijn eerste publicatie aan de openbaarheid prijs, omdat haar onvolkomenheden
een verontschuldiging zullen vmden m de gedachte, dat de nood der tijden ook hier
zijn invloeden het gelden. Bovendien waren alle belangrijke openbare en particuliere
verzamelingen naar veiliger oorden overgebracht, zoodat de mogelijkheid tot een laatste
controle dikwijls ontbrak en talrijke malen een beroep op het geheugen moest worden
gedaan.
Dat niettemin de hier ter lezing liggende resultaten werden bereikt is voor een belangrijk gedeelte te danken aan de hulp, die ik van vele zijden mocht ontvangen. Allen,
die mij de hand reikten, met name te noemen, zou een onbegonnen taak zijn. De dankbaarheid gebiedt mi] evenwel een enkele uitzondering te maken Naast den Nijmeegschen Hoogleeraar Prof. Dr Gerard Brom, die mijn studie leidde, verdienen de Heeren
Dr Jan Kalf en Prof Dr W. Martin mijn bijzonderen dank voor het doorlezen van het
manuscript Jb.r. Dr E. van Nispen tot Sevenaer verschafte mi] de gelegenheid geruimen
tijd volledig aan het schrijven dezer studie te wijden. Dr J G. van Gelder stond mij met
raad en daad terzijde; Mr J K. van der Haagen vergemakkelijkte de oplossing der
technische problemen aanzienlijk Ook is een woord van specialen dank op zijn plaats
aan de Heeren De Boer, Hoogendijk en Mensing, die mij van hun archieven inzage
verleenden, evenals aan den Heer Douwes, wiens bemerkingen over Heda en diens
zoon mijn eerste belangstelling voor het onderwerp gaande maakte.
Tenslotte wil ik dit dankwoord niet besluiten zonder daarin ook den Uitgever te
betrekken, die het schier onbereikbare heeft gedaan, om deze uitgave tot stand te
brengen.
N . R . A . VROOM
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Zelfs het stilleven zou een vak
en eene bron van welvaart worden
BUSKEN H U E T

Het zijn vooral de rijke stillevens uit de grootste bloeiperiode van onze Nederlandsche
Schilderkunst, die ons de woorden van Huet volkomen duidelijk maken. Weerklinkt in
het „zelfs", waarmede de schrijver aanvangt, nog een echo van de geestesgesteldheid,
die sedert Carel van Mander tot aan de Lairesse hoogtij vierde, m zijn onmiddellijk
daarop volgende woorden constateert hij een feit, waaraan geen der theoretisee rende
schilders van dien tijd iets heeft kunnen veranderen. „Roem en voordeel — zoo gaat hi]
immers voort — zouden de nieuwe mannen van het St Lukasgilde behalen door het
afbeelden eener halfgeschilde citroen nevens een bord met twaalf oesters; van een
keukentafel met dood wild erop, of bezwijkend onder de schelvisschen ; van eene salon
tafel bedekt met gedreven vaatwerk" 1 ). Carel van Mander beschouwt, zooals bekend,
het figuur- en histoneschilderen als het eigenlijke bedrijf van een kunstenaar met zelf
respect. Het stilleven blijft, evenals het genre, het portret en het landschap, voor hem
toch weinig meer dan een leerzaam en nuttig handwerk Van zijn penseel kent men niet
temin verschillende zeer verzorgde stillevens, die klaarblijkelijk met meer liefde en over
gave geschilderd zijn, dan men zou verwachten2). Nimmer verzuimt hij ook de stillevens
van anderen te vermelden') In zijn leerdicht daarentegen wordt het stilleven wederom
geen woord waardig gekeurd4). Samuel van Hoogstraten spreekt minachtend over
„beuzelingen"5); Lairesse is het met hem eens, wanneer hij over het stilleven spreekt
als een genre voor „zwakke geesten" 6 ). Het blijft dan ook een uitzondering, wanneer
iemand zich in de zeventiende eeuw gunstig over het stilleven uitlaat.
Wie nu deze officieele meenmg naast gelijktijdige stillevens plaatst, moet wel aannemen,
dat er een verschil bestond tusschen de theorie en de practijk, waarbij het „banketgen"
zich tegen de verdrukking in op eigen kracht ontwikkelde. Opnieuw bleek derhalve de
natuur sterker dan de leer7).
Overziet men, met deze uitkomst gewapend, het groóte aantal stillevens, dat in vele
openbare en particuliere verzamelingen een eereplaats inneemt en nog jaar in jaar uit
onophoudelijk aan de markt komt, dan worden de aangehaalde woorden van Busken
Huet begrijpelijk en raken dus de wijze lessen van Van Mander of de Lairesse op den
achtergrond. Verwonderlijk is het evenwel, dat de moderne kunstgeschiedenis het
stilleven vrijwel onaangeroerd het liggen. Over bijkans alle belangrijke genre- en landschapsschilders verschenen monografieën, aan de portretkunst werden groóte publicaties
') Busken Huet, Cd. DU, ρ 542. ') Mander, Carel van. ρ }
>) Mander, Carelvan. p. 164,168,178,
304, 535, 544,546, 558 4) Mander, Carel van Den grondt der Edel vry Schilder-const· Waerinhaar
ghestalt, aerdt ende wesen, de leer-lustighe Jeught in verscheydencn Deelen in Rym-dicht wort
voor ghedragen. Haarlem 1604. 5) Hoogstraten, Samuel van. Inleyding. Derde Hooftdeel, p . 75.
6
) Lairesse, Gerard de Π, ρ 289 7) Vorenkamp, Α Ρ. Α ρ ι et passim
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I. Floris van Schooten

Nr 249. Dock 89.5 χ ι 29 cm, gem.

gewijd; voor het stilleven bleef de oogst tot nu toe nog steeds zeer gering1).
Wil men een aanvang maken met de ordening van dit nog weinig ontgonnen terrein,
dan doet zich evenwel dadelijk de moeilijkheid voor, waar dat begin vast te stellen. De
rijpe stillevens van de zeventiende-eeuwsche bloeiperiode immers zijn met de traditie
verbonden door een ononderbroken wordingsgeschiedenis. Sedert de eerste uitingen
van een Nederlandsch natuurgevoel vertoont deze een gelijkmatige ontwikkeling, die
in de middeleeuwsche miniaturen ontstond, toen het stilleven als gering onderdeel
2
eener boekverluchting geboren werd ). In de primitieve devotiepaneelen sleet het zijn
aanvankelijk aarzelende jeugdjaren, om zich in de overdadige keukenstukken van Aertsen
en Beuckelaer naar den eisch des tijds, gelijk het portret en het landschap, van het
middeleeuwsche, transcendentale karakter te ontdoen ten gunste van een meer stoffelijk
gerichte schildering van het aardsch bestaan (aib. 1). Een laatste phase volgt dan in het
„uitgestalde stilleven", voordat het zich op een eigen en onafhankelijk bestaan zal gaan
bezinnen').
In deze overgangsperiode kenmerken de werken zich door een vrees voor de leege
') Men vergelijke de alfabetische lijst der geraadpleegde werken op pagina 223. J) Gelder, J.G. van.
ín Elsevier's Geïllustreerd Maandschrift. Jaarg. XLVl, p. 73 v.v.
J) Isarlov, George, in Formes 1933,
nr 32, p. 320 v.v.
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2. Floris van Schooten

Nr 250. Doek 80 χ 103 cm, gem. F.V.S. i6oj

ruimte, die merkbaar wordt, omdat de schikking met een bijna eindeloos getal van voor
werpen wordt overladen. Een hooge horizon laat het tafeloppervlak angstig hellen,
maar geeft den schilder tevens de gelegenheid, het paneel of doek vrijwel tot aan den
bovenrand te vullen. Als direct gevolg dezer opvatting bemerkt men, hoe de kunstenaar
zijn aandacht voor de compositie laat verslappen ten gunste van de stofuitdrukking en
de schildering der onderdeelen (afb. 2).
De voorgestelde zaken zijn nog stuk voor stuk gegeven, zoodat onwillekeurig de nauw
gezette ijver van den miniaturist m de herinnering komt. De tinnen schaal met pruimen
wekt dan ook niet slechts door de voorstelling associaties op met een klein stilleven van
soortgelijken stijl en opvatting, dat van den schilder Jacob van Hulsdonck stamt (afb. 3).
Deze voorbereiding van een zelfstandig stilleven geeft den kunstenaar overigens nog
slechts weinig kans zijn persoonlijk karakter te ontwikkelen en herinnert in de algemeene
dispositie aan talrijke andere stillevens uit dezelfde periode, waarvoor het stilleven kan
getuigen"), dat geteekend van Gladbeeck (afb. 4), wellicht uit den leertijd afkomstig is
van den Utrechtschen schilder Jan van Gladbeeck, voordat deze in Rome zijn definitieve
2
scholing ging ontvangen ).
Men kan bovendien van een uitgesproken internationaal karakter dezer werken spre') Nr 129.

2

) Wurzbach, s.v.; Thieme-Becker, s.v.
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3. Jacob van Hulsdonck

Nr 217. Paneel 38.5 X 47.5 cm, gem.

ken. Aangewakkerd immers door de bij Plantyn uitgegeven en met natuurstudie bewijzende houtsneden verluchte „Kruydtboecken"1), ontstaat er tegen het einde van de
zestiende eeuw vrijwel tegelijkertijd in Amsterdam, Antwerpen, Frankfort, Middelburg
en Praag een groóte belangstelling voor bloemstukken en stillevens2). Door het onderling
contact, dat men voornamelijk om wetenschappelijke redenen onderhield, vormde zich
een stijl, die overal vrijwel gelijk was. Naar gelang van hun woonplaats werden de stillevenschilders echter bovendien door de locale of gewestelijke traditie beinvloed. In de
Nederlanden werden de meesters ongetwijfeld door de traditie bevrucht, die hun
o.a. in de werken van Pieter Aertsen was overgeleverd. Door deze gewestelijke invloeden ontstonden weldra variaties op het internationale thema, die spoedig tot een plaatselijken stijl aanleiding gaven.
Antwerpen en Haarlem worden zoo de Nederlandsche centra, van waaruit het geemancipeerde stilleven zijn ontwikkelingsgeschiedenis begint. Wil men deze zoo min
mogelijk onderbreken, dan dient de grens getrokken te worden op het tijdstip, dat het
zeventiende-eeuwsche stilleven de kinderziekten krachtig is te boven gekomen, zich in
') Deelen, A. ]. ]. p . 78, v.v.
») Respectievelijk Jan Breughel, Van Coninxloo, de Gheyn, Georg
Flegel, J. Soreau, Α. Stoszkopff, R. Sa very en Ambr. Bosschaert.
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4. Jan van Gladbeeck

Nr 129, Paneel 55 Χ 74 cm. gem

wezen heeft gevormd en op het punt staat zijn eigen onafhankelijken weg in te slaan.
Op dat oogenbhk is het mogelijk over te gaan tot de bepaling van het oeuvre van die
meesters, die door hun ingetogen studie der stofuitdrukking en hun zin voor eenvoudige
verhoudingen den schakel vormen tusschen de traditie en de groóte bloeiperiode der
zeventiende eeuw. Pieter Claesz en Willem Claesz. Heda zip dan de schilders, die op
de eerste plaats voor een nadere bestudeering in aanmerking komen; naast hen kunnen
hun navolgers beschouwd worden, die met geringer middelen de erfenis hebben verder gegeven, waaruit talrijke generaties ruimschoots konden putten.
Tevergeefs zal men in geschriften uit de eerste helft der zeventiende eeuw naar het
woord stilleven zoeken1). In deze periode valt het eigenlijke ontstaan van dit nieuwe
genre als zelfstandige uiting; in dat tijdsbestek ook vindt het zijn groóte ontplooiing.
In zijn verschillende mogelijkheden getuigt het van evenzoovele schakeeringen. Met
name dit veelzijdige karakter maakte waarschijnlijk op den tijdgenoot een overstelpenden indruk en verhinderde hem daarom het verschijnsel onder eén term samen te vatten.
Materieel immers werd het beschouwd om datgene, wat op de voorstelling was weer') Vorenkamp. p. 7.
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gegeven, en niet formeel, om de wijze, waarop het was uitgebeeld Mogen heden ten
dage de roemers en schenkkannen bijzaak geworden zijn, den toenmaligen kooper was
het voorloopig voornamelijk om de voorwerpen begonnen Wellicht zou in dit verband
een parallel getrokken kunnen worden met het portret, dat de tijdgenooten om de ge
lijkenis waardeerden, terwijl latere geslachten er het schilderij m weten te genieten
Even talrijk bijna als de schilderijen zijn dan ook de benamingen, die men in de be
waard gebleven documenten uit die dagen vindt Nu eens leest men over een „bancketschilderijtgen" of een ,,bastatie",ook wel een „banketgen met een pastey" genaamd, dan
weer omschrijft men het stilleven als een „biertie met een toebackje", een „dootshooft",
een ,,wijnkannetgenschilderijtge" of als een „ontbijtgen van een pekelharmgh"1)
Behoudens de opzettelijke, dikwijls obligaat aandoende vamtasmotieven, die wij in
het ,,dootshooft" en wellicht ook nog in het „toebackje" terugvinden, ademen al de
andere titels een knusse huiselijkheid en gezelligheid rond den eigen haard2) Naast de
op den algemeenen litterairen smaak afgestemde, meer vernuftige dan aanschouwelijke
emblemata, heten de kunstenaars bij voorbaat heel hun schoonheid m een stil spel op
gaan') Niet toevallig werd het stilleven geboren in het land, waar Thomas van Kempen
het geliefde rijm ,,ιη een hoekje met een boekje" vormde4) In dezen geest van terug
getrokken toewijding schikte men het broodje naast de pekelharing op een tinnen bord
en staat de aangebroken vruchtenpastei bij het wijnkannetje
„De Tafel dagelijks toebereid,
Met overvloed van voedzaam Eeten,
Alwaar men in gemeenzaamheid,
Met Vrede en Rust is aangezeten "
Aldus beschrijft Jan Luiken het motief, waarop de stillevenschilders hun talrijke
variaties ontwikkelen5) De dichter schreef deze regels niet zonder herinnering aan de
banketjes neer, uit vrome overweging gaf hij bovendien aan het tafereel een diepere beteekems Waarschijnlijk op soortgelijke litteraire uitingen teruggaande, constateert een
vorscher „In het Bloemstuk ligt achter iedere bloem een zinnebeeld In het stilleven
draagt elk voorwerp naast zijn natuurlijke, een emblematische beteekenis6) " Ongetwij
feld ondergingen de stillevenschilders, zelfs tegen beter weten in, den invloed van den
officieelen tijdgeest, men behoeft slechts aan de vamtasmotieven te denken, om hiervan
overtuigd te zijn Het meerendeel der stillevens schijnt evenwel geschilderd uit een
voornamelijk picturale overtuiging, waarbij voor hun aantrekkelijkheid geen emblemen
en symbolen werden noodig geacht Zelfs de dichter Jacob Cats, die eigenlijk zelden
van moraliseerende neigingen is vrij te pleiten, vergeet bij de aanschouwing van een
vruchtenstilleven zichzelf en zijn preekende cathechizeertrant, wanneer hij schrijft
2
') Bredius, Dr A Kunstler Inventare passim
) Regieren Altena J Q_ van ρ iS
») Korevaar
4
Hesseimg, Ε Μ ρ ι ζ ν , ^ ι 67 ν
) Wellicht is het woord „stilleven" nog bevorderd door een
gerust en stil leven in alle Godzaligheid ' (I Tim 2 г) Het Engelsche Still life en het Duitsche Stilleben
zijn uit het Nederlandsch overgenomen
5) Luyken, Jan Het leerzaam Huisraad Leiden Uitg
6
SythofF ρ 3
) Huizmga J ρ 13 3
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„Is 't niet een lust te sien, wanneer de lange manden
Met appels zijn gevult, oock hooger als de randen?
En dat het aerdig fruyt, oock sonder kunst gemengt,
Een lustig tafereel voor ons gesichte brengt?
Een porceleyne kop vol alderhande druyven
Vind' ick dat boven al aan 't ooge wel behaagt."1)
Zijn Vlaamsche dubbelganger Poirters denkt er, blijkens de volgende versregels,
nagenoeg hetzelfde van, wanneer hij bij gelegenheid zijn oogen uitkijkt naar een zoodje
visch :
„Den visscher, die hier sit in 't lis,
En angelt op den groenen vis;
Die heeft van nu een sooyken klaer,
Soo schoon als oft geschilderd waer "*)
Vergeten zijn de wijze lessen, die men had willen trekken uit het „aerdig fruyt", waar
het „sonder kunst" is gerangschikt. Het is, nu het zoo mooi lijkt, alsof het geschilderd
was, slechts een lust om te zien; het litteraire gemoed behoeft geen voldoening meer,
omdat het schouwspel aan het oog behaagt. Ook bij den doceerenden zedemeester gaat
dus het hart open, wanneer hem een „lustig" stilleventafereel voor de oogen komt
De zedelijke toepassing, onmisbaar geworden om het geval onder de stichtelijkheden of
leerzaamheden op te nemen, schijnt er derhalve met verstandehjken zin wel eens plichtmatig aangehangen, zooals een hoekje van het landschap meermalen wordt afgezonderd
voor een paar bijbelsche figuren.
De hierboven vermelde meening geldt daarom niet zoo absoluut. Trouwens de schrijver zegt zelf enkele oogenbhkken later: „Het ideologische moment verdween uit onze
kunst bijna geheel. Of dit een nadeel was, is een vraag, die wij hier laten rusten."')
Met deze vraag geraken we echter juist tot de kern van het vraagstuk: waarom doen de
stillevens, hoe sober ook van gegeven, hoe zakelijk ook van behandeling, ons in al hun
eenvoud nooit nuchter aan, zooals duizend en één berijmde zinnebeelden? Zulke schilderijen zien we nooit genoeg, terwijl de moraliseerende gedichten ons te gauw vervelen.
Het geheim is moeilijk op te lossen ; wij weten evenwel, dat de stillevens gedragen worden
door atmosfeer en licht en dat een werkelijke „stemming" in de gedichten meestentijds
ontbreekt").
„De Hollander geniet van stemmingen en kleuren met het allergrootste welbehagen.
Vandaar zijn liefde voor bloemen en schilderijen, in welke laatste zich wel zeer sterk zijn
zin voor het aardsche openbaart " 5 ) Een historicus omschrijft zoo een tweede opvatting,
waardoor men gemakkelijk in een ander uiterste vervalt, wanneer om de stemmingswaarde van het stilleven, zijn eerste bedoeling, η 1. een stuk huiselijke welvaart te geven,
') Cats, Jacob Alle de Wercken, 1712, II, ρ } 0 5
') Poirters, Α Heyligh Hof van den Keyzer
Theodosius Yperen 1696, ρ 2o6 ν
') Huizinga ρ 136
<) Brom, Gerard m Handelingen van
het achttiende Nederl Philologencongres, 1939, ρ 20 v v
5) Brugmans, Η Geschiedenis van
Amsterdam D VII, ρ 86
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wordt voorbijgezien Eerder dan de keuze tusschen een overschatting der ideologie of
haar volledige verwaarloozing ten gunste eener eigentijdsche opvatting, lijkt de ver
onderstelling aannemelijk, dat ook hier de waarheid in het midden ligt In een geheel
of een gedeeltelijk gedekte tafel werd immers door den kunstenaar voor alles weer
gegeven, dat men het goed had „Armoede nochte rijkdom en geeft mij niet· voedt mij
met het broot mijnes bescheydenen deels"') Deze overweging vindt m de eenvoudige
banketjes een weloverwogen illustratie Voor zoover het stilleven een doel heeft en een
zin en voor zoover het dus niet de zoogenaamde zuivere of absolute kunst zonder onder
werp voorstelt, waarvoor men het te gaarne geneigd zou zijn te houden, alleen in zoo
verre kan het gedragen worden door een ziel, een stemming, die er meestentijds toch
onbewust in wordt gevonden De banketjes zijn dus meer dan loutere kleurenstudies,
meer dan een abstract spel van licht en donker Zij herinneren aan huiselijke gevoelens
en vertellen — of liever vertoonen — iets van een innig gezinsleven, wanneer een hoekje
van de woonkamer woidt voorgesteld en de schilder zoo op gezamenlijke maaltijden
zinspeelt Liever dan van een verstandelijk bedacht embleem of een gedachtenloos onder
gane stemming, kan men derhalve spreken van een stilzwijgende levenservaring, waarbij
het oog de ziel weet op te vangen van de eenvoudigste gebruiksvoorwerpen, die een
onuitsprekelijk teederen familiegeest in zich bergen
Bij de bestudeering der overige genres der zeventiende eeuwsche schilderkunst kwam
men reeds lang tot de conclusie, dat er sprake kan zijn van leermeester en leerling, van
belangrijke en minder gewichtige figuren Spreekt men evenwel van een stilleven, dan grijpt
men nog maar al te gaarne terug naar de grootste namen Omdat deze nu eenmaal de
sterkste aantrekkingskracht bezitten, trekt men vervolgens spoedig de conclusie, dat de
kleine meesters, die soms nog alleen van naam bekend zijn, aesthetisch en daarom wel
licht ook economisch, van veel minder waarde zijn Omdat men veiliger denkt te zijn
bij de allergrootsten, worden de kleinere meesters over het hoofd gezien
Zoo worden Kalf, van Beyeren en De Heem verantwoordelijk gesteld voor een te
aanzienlijk deel der stillevens, waarop met minder of grooter vaardigheid de rijke
requisieten der bloeiperiode in een warme overdaad staan afgebeeld, is de compositie
eenvoudiger en zijn de voorgestelde voorwerpen minder kostbaar, dan fungeeren Pieter
Claesz of Willem Claesz Heda spoedig als de maker Door deze gemakkelijke manier
van toeschrijven is het werkelijke oeuvre der grootmeesters van het Monochrome Banketje vervaagd en dikwijls nog maar nauwelijks meer te onderscheiden Deze kunste
naars kregen zoodoende bovendie η een veelal universeeler naam, dan zij met hun eigen
werk verdienden De bescheidener talenten waren spoedig van allen luister ontdaan,
nog slechts bekend uit de spaarzame en vaak zeer onvolledige archiefstukken en weldra
verbannen naar de laatste pagina der veilmgscatalogi
Grooter nog werden de verwikkelingen, toen de leerlingen en epigonen, die hun leer
meesters aanvankelijk slaafs volgden, zich langzamerhand vrijer van hun eerste voorbeeld
') Spreuken 30 8
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gingen voelen en elementen van andere meesters in hun compositie begonnen op te
nemen. In de zeventiende eeuwsche schilderkunst is er immers een duidelijke scheiding
in twee groepen merkbaar, die reeds eerder aanleiding werd om te spreken van de ti]dgenooten van Frans Hals en die van Rembrandt"). Op kleinere schaal is dit ook mogelijk
in de ontwikkelingsgeschiedenis van het stilleven. Geeft dit bij de groóte meesters, bij
wie men van een duidelijk te omschrijven karakter kan spreken, geen aanleiding tot bijzondere moeilijkheden, vanzelfsprekend is het anders gesteld met de mindere goden, die,
waarschijnlijk gedreven door den zich onder aansporing der allergrootste schilders wijzigenden pubheken smaak, geen sterke eigen persoonlijkheid als hindernis op hun weg
vonden en zich zoodoende gemakkelijk aan de nieuwe vormentaal der „moderne"
kunstenaars aanpasten.
Bij het speuren naar de paneelen en doeken der epigonen van Claesz en Heda komt
men, wat hun eerste werken betreft, natuurlijk in de achterhoede van het oeuvre dezer
beiden terecht. Lang niet ongewoon is het echter, dat men, om de latere stillevens der
epigonen terug te vinden, bij Kalf, De Heem of Van Beyeren moet zoeken.
Tenslotte hebben talrijke copieen uit verschillende eeuwen aanzienlijk totdealgeheele
verwarring bijgedragen.
Deze studie heeft dan ook een tweeledig doel: naast de meer bepaalde omschrijving
van het oeuvre van Pieter Claesz en Willem Claesz. Heda bestaat het voornemen een
lans te breken voor het dikwijls bescheidener, veelal onbekende werk der kleine meesters.
De valsche aureool zal daartoe aan een betrekkelijk groot aantal schilderijen moeten
worden ontnomen, teneinde door een zoo scherp mogelijke karakterbepaling het oeuvre
van Claesz en Heda zooveel mogelijk in zijn aanvankelijken omvang te leeren kennen.
Van verschillende eigenaren zal hierdoor het enthousiasme eenigermate bekoelen;
bereikt kan evenwel worden, dat met de schilderijen een late, maar verdiende lauwerkrans zal worden toegekend aan de bescheidener meesters, die wellicht in oorspronkelijkheid bij hun voorgangers achter stonden, maar niettemin dikwijls blijk hebben gegeven van een aanzienlijke schildersbegaafdheid.
Zoodoende ook alleen wordt de mogelijkheid geschapen, dat een geluwde geestdrift
in ruimer verband vol overtuiging zal herleven ; het enthousiasme η 1. voor de kleine
meesters van het intieme onderwerp, waarin op waarlijk Nederlandsche, stille wijze een
diep geestelijk leven tot uiting komt, dat in zoo veel grooter mate geworteld is in ons
eigen volkskarakter dan de maar al te dikwijls grootsprakige historieschildermgen, waar
op de intellectueele parvenu's dier dagen prat gingen en die, door schoolmeesters van
wijze lessen voorzien, gedurende langen tijd als de meest representatieve uitingen onzer
Nederlandsche kunst werden gewaardeerd Ook de door de hier voorgestelde hergroepee
ring teleurgestelde zal eenmaal de stelling aanvaarden, dat de verdeeling der stillevens
tusschen Pieter Claesz, Heda en hunne navolgers slechts gebaseerd is op gradueele,
dikwijls maar zeer geringe verschillen ; vroeger of later zal hij tot de overtuiging geraken,
') Martin, Prof. Dr. W . De Hollandsche schilderkunst m de Zeventiende Eeuw. Amsterdam i p j j / ' j ó .
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dat hij zijn geestelijken honger en dorst steeds kan stillen en laven met een ontbijtje
(afb 5), of het opgediend is door meester Heda of een zijner navolgers, zelden evenwel
met de zwaar op de maag drukkende kost der schilderende historici
De grootmeesters Claesz en Heda werden evenals hun navolgers als de schilders van
het Monochrome Banket|e te boek gesteld, omdat deze voornamelijk in één toon geschilderde stillevens van den juist genuttigden ochtendmaaltijd een kenmerkend stempel
op deze schildersgroep heeft gedrukt, ook al wijken verschillende kunstenaars later
van de oorspronkelijke opvatting af.
Begmt men met de omschrijving van het oeuvre, dan blijkt m de eerste plaats uit de
hierboven gegeven toelichting, dat van vaste uitgangspunten niet veel sprake kan zijn
Wil men een nieuwe basis scheppen, dan zal er bij voorkeur gezocht moeten worden
te midden van die schilderijen, waarvan de handteekening uit den tijd en boven twijfel
verheven is, en die door hun compositie, hun kleur en toonnuances, kortom door hun
picturaal gehalte, tot een groep kunnen worden samengebracht. Bij de vaststelling der
oeuvres zal er tusschen deze beide factoren een wisselwerking bestaan, met dien verstande, dat men in de niet als echt vaststaande handteekening van een schilderij, dat om
zijn gehalte in de groepeering kan worden opgenomen, op grond daarvan vertrouwen
stelt en omgekeerd Door deze werkmethode zal het mogelijk zijn een groep van schilderijen samen te stellen, waarvan bij een stijlcntische rangschikking der andere paneelen
kan worden uitgegaan Zonder moeite zal men vervolgens verschillende stillevens in het
oeuvre der kleinere meesters kunnen rangschikken, zoodat het oeuvre der grootmeesters
ook door eliminatie nader zal worden bepaald.
Tenslotte zal er een rest van werken overblijven, die niet in het oeuvre van een der te
bespreken meesters kan worden opgenomen, maar waarvoor evenmin een andere schilder als maker kan worden voorgesteld. Deze groep van schilderijen zal voor een groot
gedeelte op rekening moeten worden geschreven van de vele anonymi, die de ateliers der
groóte en kleine meesters bevolkten ¡zij zullen moeten wachten tot het oogenbhk, waarop
een schilderij, gesigneerd met een tot dan toe onbekenden naam, voor den dag komt
Voor de uitwendige bewijsvoering kan men tenslotte slechts over een gering aantal
gegevens beschikken. Volledigheidshalve volgt hier een opgave die betrekking heeft op
•^
de beide grootmeesters van
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het Monochrome Banketje. H ED A '
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' ^ ^ " ^ " D e gegevens over de kleinere 7 б ¿· 9
meesters zullen, voor zoover
noodzakelijk, telkens bij de behandeling der verschillende oeuvres worden verstrekt.
Een facsimile van het monogram, waarmede Pieter Claesz zijn stillevens merkt, komt
in dit verband op de eerste plaats in aanmerking Meestentijds wordt het aangetroffen
op den onderkant van een omgevallen kan, op het lemmet van een mes, of op een
tinnen bord
Aan de handteekening van Willem Claesz. Heda, die, behoudens een hoogst zeldzame
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Nr 19. Paneel 40 χ 76 cm, gem.

uitzondering, met zijn familienaam in eenvoudige hoofdletters signeerde, moge even
eens een afzonderlijke afbeelding worden gewijd.
Als besluit volgen nog de spaarzame archivalische persoonlijke gegevens, die hier
onder in chronologische volgorde zijn gerangschikt.
Pieter Claesz werd in 1 597/8 te Burgsteinfurt in Westfalen geboren. Weldra kwam
hij naar Haarlem, waar hij op 2 1 Mei 1617 in het huwelijk trad met Geertje Hendricksdochter.Vóór hun huwelijk woonden beiden aan het Spaarne ; uit zijn overlijdensbericht,
waarin de begrafenis op den eersten Januarie 1661 is vastgesteld, blijkt, dat hij tenslotte
aan de Franckesteeg woonde. Den vijfentwintigsten Maart 1618 werd hem een dochter
geboren, die bij het doopsel den naam Riekje kreeg; den eersten October 1620 zag zijn
tweede kind het levenslicht, ditmaal een zoon, genaamd Claes: de later onder den naam
Nicolaes Berchem bekend geworden schilder1). Naar hem ging de belangstelling der
chronisten in veel sterker mate uit dan naar zijn vader, ,,een ghemeen schilder", dien wij
voornamelijk uit zijne werken moeten leeren kennen2).
Ook van Willem Claesz. Heda zijn maar enkele biografische bijzonderheden bekend.
Zijn geboortejaar — 1594 of 1595 — kennen wi] althans bij benadering, dank zij het
portret, dat de Haarlemmer Jan de Bray in 1678 van hem schilderde en waarop de goedmoedige grijsaard in zijn vijf en tachtigste levensjaar wordt afgebeeld'). Omtrent zijn
ouders of zijn geboorteplaats bestaan geen nadere gegevens. In 1 581 of 1 582 is er een
') Willigen, A. v. d. p. 156. ή Houbraken, Am. De groóte Schouburgh. D. II, ρ. 110.
Dr. H. E. van. W. С Heda, A. van Beyeren, W. Kalf, p. 10.
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Mr. Wilhelm de Heda lid van de Haarlemsche Schepenbank. Hij schrijft zijn naam op
dezelfde wijze als de Arnhemsche kannunik, die in 1522 de kroniek der Utrechtsche
Bisschoppen schreef, zoodat de veronderstelling is gewaagd, dat de familie wellicht afkomstig zou zijn uit het oosten des lands en een tak zich in de zestiende eeuw te Haarlem
vestigde1).
De schilder schijnt niet onvermogend te zijn geweest, daar hij in Juni 1 648 eigenaar
was van een pand in de Groóte Houtstraat en zelf een huis in de Schachelstraat betrok,
dat hij een jaar later aanzienlijk verbouwde1). Hij wordt in 1649 g e n o e m d in verband
met een boedelregeling') en in April 1636 naar aanleiding van een leening, die de kunstenaar in Mei 1639 wederom heeft afgelost"). In 16 31 staat hij het eerst vermeld in de
annalen van het St. Lucasgilde; in 1637 en nog enkele malen daarna is hij daar deken
van. In November noemt hij Arnold van Beeresteyn als zijn leerling en in Juli 1642
draagt hij zijn zoon Gerret Heda, benevens Hendnck Heerschop en Maerten Boelema,
als zijn leerlingen voor.
Op 2 1 Januane 1668 wordt zijn vrouw in de St. Bavokerk te Haarlem begraven;
omstreeks het jaar 1680 moet hij zelf gestorven zijn.
') Gelder, Dr. H. E. van. ρ io. 2) Notaris S. Coesaerts (Gem. Arch, te Haarlem). )) 8 Mei 1649.
Notaris J. Steyn (Gem Arch, te Haarlem). •*) 30 April i6}6 en 15 Mei 1639. Notaris W . Schut
(Gem. Arch, te Haarlem).
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A. Onderwerpen en requisieten
Pieter Claesz is een der eerste meesters van het volgroeide stilleven, die als een der
,,stillen m den lande"') zijn gansche aandacht op de eenvoudige voorwerpen van het dagehjksche leven vestigt Zijn voorkeur voor de blankgeschuurde tafel, waarop schijnbaar
achteloos de resten van een maaltijd liggen, spreekt reeds uit de schilderijen zijner vroegste periode Bereids op het stilleven van 1624 (afb 6) schikt hij een broodje naast
enkele oesters en ligt de pekelharing te midden van eenig rookgerei1); de berkemeyer
met witten wijn is slechts gedeeltelijk leeggedronken De hooge horizon herinnert nog
aan het uitgestalde stilleven, evenals.de zorg, waarmede het geheele tafelvlak is volgezet.
Het is een schilderij, dat nog voor een groot gedeelte aanknoopt bij een pas onlangs
afgesloten stadium Het heeft ook nog de vele onvolmaaktheden van dien, al sluit het
tevens vele beloften voor de toekomst in De nauwkeurige zorg, waarmede alle onderdeden werden geobserveerd, en de toewijding, waarmede de meester zich op de stofschildering toelegde, zijn in dit werk tot volkomen ontwikkeling gekomen en vormen de
inleiding voor een oeuvre, dat zich over een weinig vaneerend thema, niettemin in
groóte verscheidenheid zal gaan ontplooien
Wanneer men het ruige paneel van Pieter Claesz met het wafelglas aanschouwt')
(afb 7), dan blijkt, dat deze schilder geen al te grooten zorg voor litteraire problemen
kende In allen eenvoud heeft hij het banketje — zijn onderwerp bij uitstek — vastgelegd Het schuimende bier, de lichtflonkeringen op het glas en het tin, de in moten gesneden haring en vooral het broodje boeien hem, niet zoozeer omdat ze tot meer of
minder diepzinnige beschouwingen aanleiding kunnen geven, maar vooral omdat het
pleizieng is, ze tegen een grijzen achtergrond te schilderen Want behalve een tijdsuiting
is dit schilderijtje vooral het bewijs voor een echt menschehjk karakter Een eenvoudig
mes, een wit tafellaken, waaraan men nog kan zien, dat het vóór het gebruik keurig
opgevouwen in een handpersje heeft gelegen, een paar tinnen borden — meer heeft de
schilder niet noodig, om zich verstaanbaar te maken Het leven in de eerste decenniën
der zeventiende eeuw is eenvoudig, het stilleven doet oprecht en robust aan, niettemin
steeds edel in de fijne toonnuances van grijs, oker en olijfgroen Een enkele maal slechts
en dan nog vooral in zijn vroege periode wil Claesz op zijn gebied het historiestuk
duidelijk concurrentie aandoen Het merkwaardige paneel van 1624 (afb 8) valt met
2
') Een uitdrukking ontleend aan Ps j 5 zo
) Ten einde een ingewikkelde vermelding der bijzonder
heden te voorkomen, werd achter de tekst een lijst van besproken schilderijen samengebracht Mochten
sommige gegevens ontbreken, dan is dit het gevolg der tijdsomstandigheden, die het controleeren of
verkrijgen van bepaalde détails onmogelijk maakten De kunstenaars staan alfabetisch gerangschikt,
de nummering wordt nergens onderbroken Dit is no 21
») Bij de opgravingen te Rotterdam werd
een gaaf exemplaar gevonden Over de gebruiksvoorwerpen vindt men nuttige gegevens in Alkemade,
К van Nederlandsche Displechtigheden en Renaud, J G N Oude Ambaçhtskunst
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N r ζ ι. Paneel 40 '< 5 г cm, gem. en ged. 1624

7. Pieter Claesz

Nr 42. Paneel j 6 X 4 9 cm, gem. en ged. 16)6
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den nautilus, den grooten bokaal, de
vreemde schelpen en den volgeschilder
den achtergrond uit het kader zijner ont
wikkeling1). Van een sterk gebonden
compositie is geen sprake en wanneer
hij naderhand nog eenmaal op hetzelfde
onderwerp terugkomt, dan blijken de
nautilus en de bokaal verdwenen, zijn de
kleinere schelpen tot een stoffeering van
ondergeschikt belang teruggebracht en is
de achtergrond van alle décor ontdaan2).
, Op dit vroege schilderij van 162p spreekt
dan opnieuw zijn eigen aard in de stille
overtuiging, waarmede hij op de blankgeschuurde tafel een broodje en meer
naar rechts een berkemeyer en een geschilden citroen afbeeldt. Geheel rechts
op de compositie staat een blaker boven
op een stapel in perkament ingebonden 8. Pieter Claesz
Nr zz. Paneel 65 χ 55.5 cm,
en ged. ι6ζ4
boeken, waarschijnlijk als een zinspeling
op de vanitasmotieven, waaraan hij zich ook een paar maal wijdt. In 1630 schildert
hij een paneel, waarop rechts een doodshoofd met een knekel op een stapel boeken in
perkamenten band ligt. Den blaker treft men hier opnieuw aan, terwijl een berkemeyer
aan de aardsche geneugten een een geopend klokje nogmaals aan de vergankelijkheid
van het tijdelijke herinneren').
Dit litteraire motief ligt hem klaarblijkelijk toch niet, al weet hij het op de hem eigen
wijze voor te dragen. Slechts zelden, bij voorbeeld in 1656, zal hij het thema, en dan
wellicht nog op bestelling, opnieuw ter hand nemen (afb. 9)").
Men heeft wel eens in de voorstelling van het rookgerei, een ander geliefd onderwerp
van Pieter Claesz, een lichte aanduiding van het vanitasmotief voorhanden geacht5).
,,Het Leven is maar ijdele rook" werd hiervoor uit den Psalmist aangehaald. Ook de
wereldsche sfeer der plaatsen, waar toen alleen gerookt kon worden, schijnt een verwijzing naar het ijdele der aardsche genoegens niet onnoodig gemaakt te hebben. Men
behoeft echter slechts het pittige stilleven van 1633 te bezien, om ervan overtuigd te
zijn, dat de meester het onderwerp op zijn eigen wijze behandelt en het litteraire element
tamelijk op den achtergrond laat6). Een halfgevulde berkemeyer en een aarden test,
waarin een aantal kooltjes liggen te gloeien, een tweetal pijpjes en een geopende tabaksdoos brengen ons terug in de eenvoudige huiselijke sfeer, waarin Claesz in zijn element
is en alle bijgedachten in een oogopslag vergeten lijken. Zoo is het ook met het rookstilleven uit 1646 (afb. ю) 7 ). Het toebakje heeft in dit werk met een losse schikking,
-) № 2 2 .
7)Nr6i.

NrV

Nr 32.

-ι) Nr 82.

5) Knipping, John B. Deel I, p. 114 v.v.
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Nr 82. Paneel 40 Χ бо cm, gem. en ged. 1656

Nr 61, Paneel gem. en ged. 1646
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die het opgedrongen program te boven
komt, zijn volkomen ontwikkeling gevon
den. De rooker is zooeven opgestaan en
heeft zijn nog brandende pijp naast de
tabak en detondelsopdeblankgeschuurde
tafel gelegd. Iets meer naar den achtergrond
staat een test met gloeiende kooltjes en een
glas schuimend bier op zijn terugkomst te
wachten. Rechts staat een geopend aarden
kruikje achter een tinnen bord, waaropeen
broodje ligt en een gevulde berkemeyer
werd geplaatst. Schijnbaar toevallig zijn
deze weinige requisieten bij elkaar geko
men ; de schilder heeft een momentopname
gemaakt van het hem vertrouwde leven
onder het gewone volk; geen oogenbhk
schijnt hij gedacht te hebben aan gecom
pliceerde litteraire motieven.
De pekelharing, zooals wij dien op het
stilleven met het wafelglas zagen, wordt 11. Pieter Claesz
Nr 50. Paneel 69 χ 5 ! cm, em. en ged. 1641
voor den schilder eveneens een geval, waar
op hij met voorliefde terugkomt (afb. 7). Het paneel in de Collectie Hoog te Haarlem
vertoont naast een grooten ovaalvormigen roemer, dien wij door heel de zeventiende eeuw
steeds terugvinden, opnieuw de in moten gesneden haring op een tinnen bord").
Een soortgelijke compositie vindt men in het Hofje van Aerde te Leerdam (afb. 1 1 ) д ).
De haring is hier evenwel vervangen door een kleine, vurig roode kreeft, die aan het
paneel een kleurig karakter verleent. De studie, waarmede enkele oesters aan de voor
stelling zijn toegevoegd, doet veronderstellen, dat dit onderwerp: het vischontbijt, de
vaste aandacht van den meester heeft. Vaak wijzigt hij enkele onderdeden in de com
positie en schildert dan, in plaats van den
haring, het kleine kreeftje of een krabbe,
zooals we dit onder anderen kunnen zien
op het vischontbijt in het Frans Hals
museum te Haarlem' ). Dit werk dagteekent van 1645 ( ^ · I 2 ) · ^ e t merkwaar
dige, beenige kluwen intrigeert hem
blijkbaar uit een vormelijk oogpunt. We
treffen het schaaldier n.l. verschillende
malen aan en steeds van een iets andere
zijde geobserveerd. Op een paneel uit
ι 2. Pieter Claesz
Nr 59. Paneel 40 χ 55.5 cm, gem. en ged. 1645

'jNr^.
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Nr 76. Paneel 47.8 Χ 64 cm, gem. en ged. 1650

1650 beslaat het overigens reeds een aanmerkelijk gedeelte van het tafreel (afb. ι 3)1).
De groóte belangstelling van Pieter Claesz gaat dus uit naar een zeer beperkt aantal
onderwerpen, die hij, zonder zich te herhalen, tallooze malen schildert, vervormt, opnieuw ontdekt en openbaart, naarmate de breedere lagen der bevolking, waarbij hij
zich steeds het meest thuisvoelde, haar levensstandaard verhoogden en grooter eischen
aan de verzorging van haar disch gingen stellen. Niet alleen de onderwerpen echter zijn
beperkt tot het kleine aantal, dat beschreven kan worden als het banketje, de vanitas,
het toebakje en het vischstilleven; uit den aard der zaak is ook het aantal requisieten,
dat in verband met deze onderwerpen kon worden voorgesteld, uiterst gering. Van de
rijke overdaad aan zilveren en gouden voorwerpen, aan kostbaar vaatwerk en geïmporteerd glaswerk, zooals Kalf, Van Beyeren en De Heem later zullen gebruiken, is bij dezen
meester van het Monochrome Banketje nog geen sprake. Naast een aangebroken vruchtenpastei staat meestentijds slechts een eenvoudige berkemeyer; een langgerekt maatglas
heeft verre de voorkeur boven de van een rijken vleugelvoet voorziene Venetiaansche
fluit. Op tinnen schalen worden de spijzen opgediend en van tinnen borden ook wordt
het zuinige broodje genuttigd. Meestentijds is een half geschilde citroen, waarvan de
•) Nr 76
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N r 60. Paneel 51 χ 88 cm, gem. en ged. 1646

N r 79. Paneel 52.5 X 84 cm, gem. en gcd. 165 1
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schil in speelsche krullen van de tafel afhangt, de eenige vrucht, die met haar helder
chromaatgeel de voorstelling verlevendigt. Het zijn eenvoudige tinnen kannen of aarden
kruiken, waaruit de goedkoope wip, nog liever het bier wordt geschonken ; het heft der
messen is van gewoon robbenleer of sober versierd met blokjes van parelmoer en
ebben hout.
Het leven is ruig en stoer in de eerste jaren der zeventiende eeuw en de stillevens van
Pieter Claesz geven er een directe weerspiegeling van. Eerst later, als een steeds toenemende voorspoed een grooter weelde en een rijker overvloed rechtvaardigt, vindt men ook
in de stillevens van Pieter Claesz een aanwijzing, dat deze voorspoed zich aan verschillende klassen der bevolking heeft medegedeeld. Een vergulde gildebeker ligt dan omvergeworpen over tafel, een zilveren mosterdvaatje van barakken vorm verschijnt op
het tooneel (afb. 14), een zoutvaatje van zilver of goud doet m verschillende vormen zijn
intrede naast fayence bakjes met olijven of aardbeien.
Omstreeks dezen tijd wordt het dan tevens gewoonte de ontbijtcomposities uit te
breiden met een mand vol druiven en andere vruchten (afb. 1 5)1). Deze concessies aan
den langzamerhand veeleischender wordenden tijdgeest doen ons evenwel het echte
karakter van den meester geenszins voorbijzien. In den tinnen schotel met de beenham,
in het broodje, het tafellaken en de enkele wingerdranken op den achtergrond spreekt
hij, zichzelf steeds vernieuwend, zich naar zijn werkelijken aard uit.

B. Compositie en kleur
Daar het Haarlemsche stilleven in zijn geschiedenis bij het uitgestalde stilleven aansluit, behoeft het geen betoog, dat men er in de jeugdwerken van Pieter Claesz de herinnering van aantreft. Pieter Claesz, de schilder der Monochrome Banketjes, kon eerst
tot volle ontplooiing zijner talenten geraken, nadat hij alle invloeden van een vroegere
periode in zich opgenomen en tot zijn geestelijk eigendom verwerkt had. Op het paneel
van 1624 (afb. 6) en vooral ook op het schilderij uit de Collectie B. Brenmnckmeyer te
Londen (afb. 16), dat in dezelfde jaren ontstaan moet zijn1), treffen dan ook juist de
herinneringen aan de voorbije periode op de eerste plaats het oog. De horizon is nog
hoog en het tafelvlak helt zoo dreigend, dat men bevreesd moet zijn voor de erop staande
voorwerpen. Nauwgezet is het bovendien volgeplaatst met een groóte verscheidenheid
van requisieten, die eerder aan een keuken dan aan een ontbijt doen denken. Zoowel op
het paneel uit de Collectie Reinink te den Haag (afb. 17), dat ook uit deze periode van
den meester stamt en 1625 gedagteekend is'), als op een tweede stilleven, dat omstreeks
1624 ontstaan zal zijn (afb. 1S)4), wordt het zwaartepunt der compositie gevormd door
een ruime mand, waarin een aantal kaashompen zijn verzameld. Op deze brokken vindt
een diep fayence bordje met boter een onzekere plaats. Bij de paneelen te Londen en te
Den Haag valt de achterste punt van de tafel aan de linkerzijde buiten het gezichtsveld,
,
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zoodat men den indruk krijgt, dat ook de schilder zich bewust is geweest van de hache
lijke positie der voorwerpen op de tafel. Door immers de uiteindelijke bepaling van
het tafeloppervlak in den vorm van de hoeken aan het gezicht te onttrekken, wekt de
kunstenaar den schijn, dat hij werkelijk een zoo groóte tafel heeft willen voorstellen als
de hooge horizon doet vermoeden. Al is de oplossing nog allerminst bevredigend, het
feit, dat Claesz zich de moeilijkheid realiseert en er een voorloopige oplossing aan geeft,
bewijst reeds, dat we met dezen schilder een nieuwe phase van het stilleven zijn begonnen, die, alhoewel in het begin nog met moeite, rechtstreeks zal voeren naar de hoogtepunten van dit genre.
Een duidelijke poging, om de talrijke requisieten in een geordende compositie te
binden, beteekent eveneens een vooruitgang op het uitgestalde stilleven, dat de verschillende onderdeden eener voorstelling als even zoovele kleine stillevens zonder
noemenswaardig onderling verband naast elkaar plaatste.
Beschouwen we de drie laatstgenoemde werken, dan blijkt, dat het ongedateerde
paneel van omstreeks 1624 den hoogsten horizon heeft en dat de voorwerpen hier het
grootst in aantal zi]n. Door de parallelle ligging der tondels en het mes volgens de linkerdiagonaal en door de Goudsche pijp met de dubbele messenhuls volgens de andere
diagonaal te geven, deed de schilder echter zeker een poging om eenige orde te scheppen
in de vrijwel chaotisch door elkaar liggende voorwerpen. Het tafeloppervlak is in een
aantal denkbeeldige vakken verdeeld, waarin telkens een groep van requisieten een
plaatsje kreeg. Deze lineaire ordening kan reeds op een beter resultaat bogen in het paneel te Londen (afb. 16), niet het minst, omdat de horizon nu iets gezakt en het aantal
voorwerpen aanmerkelijk verminderd is. Ook hier is het tafelvlak door imaginaire
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Nr 25. Paneel 48 X 67.5 cm, gem. en ged. 1625

lijnen diagonaalsgewijze in vakken verdeeld. Een vooruitgang beteekent bovendien, dat
verschillende grootere voorwerpen nu op de diagonalen zijn geplaatst, zoodat de ordening der voorwerpen onderling overzichtelijker geworden is en er niet zooveel requisieten voor de nog steeds talrijke vakken overblijven. Het fayence bordje met de worstjes,
de tinnen schaal met het lendestuk en het tinnen bord, dat half achter de mand met kazen
schuil gaat, bedekken de linkerdiagonaal; het mosterdvaatje, de schaal met vleesch en
het tinnen bord met het broodje, dat gedeeltelijk achter den roemer verdwijnt, bepalen
de rechter. Er blijven nog vier vlakken over, waarin de roemer, de mand met kazen en
op den voorgrond het mes, het tinnen bord met de worstjes en het aangesneden broodje
zijn geplaatst. Nog eenvoudiger tenslotte is de compositie op het paneel te Den Haag
geworden (afb. 17). Slechts de linkerdiagonaal bleek noodig om de opnieuw in aantal
verminderde voorwerpen op een boeiende wijze te componeeren. Het tinnen bord met
het broodje links op den voorgrond, de schaal met den haring en de mand met kazen
bedekken deze lijn en verdeelen het tafeloppervlak aldus nog slechts in twee vakken,
die gevuld worden met een glas schuimend bier en enkele preistengels links, en rechts
door een paar sneedjes brood, een zakje met peper en een slordig neergeworpen servet.
Ook in de kleurnuance ziet men langzamerhand een vereenvoudiging optreden, die gelijken tred houdt met het meesterschap, dat Claesz zich geleidelijk aan verwerft over de
uitbeelding van het licht.
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Nr 24. Paneel 46 χ 75.5 en

Krijgt men van het eerste van dit drietal schilderijen een uitgesproken bonten indruk
en is de belichting nog kunstmatig en gedwongen uit één lichtbron gegeven, (ook dit
beteekent een nieuwe verovering op het uitgestalde stilleven, dat de eenheid in de belichting meestentijds miste), op de twee volgende schilderijen worden de kleuren allengs
meer opgelost in den toon en glijdt ook het licht minder geforceerd, in het laatste paneel
zelfs al betrekkelijk gelijkmatig, over de voorstelling.
De kleurige, Vlaamsch-gerichte opvatting van het uitgestalde stilleven aan het einde
der zestiende en het begin der zeventiende eeuw moet in de Hollandsche werken weldra
plaats maken voor een eenheid van kleur en atmosfeer, die verzadigd is van diffuus licht.
In de zestiende eeuw schilderden de meesters de voorwerpen zooals ze, één voor één
op zichzelf bekeken, waren, veeleer dan zooals ze zich tezamen in de atmosfeer voordeden; met dezelfde studieuse nauwgezetheid werden de partijen van den voorgrond
en die meer op den achtergrond lagen, behandeld. De tusschen ι 590 en 1610 geboren
Hollandsche schildersgeneratie veroorzaakte een volkomen ommekeer in den kijk op
de uit te beelden natuur. Ña een korte periode van aarzelend tasten, brengt zij evenwicht
in de verhouding tusschen een nauwkeurig omlijnd geheel en een meer benaderend —
als men wil, impressionistisch — gegeven détail. Zij weet tevens eenheid te brengen in
de compositie, vooral omdat een enkele toon de plaatselijk aangebrachte kleuren gaat
overheerschen en er tevens een oplossing wordt gevonden voor het probleem van licht
en schaduw1).
In de eerste periode zijner ontwikkeling overwint Pieter Claesz het probleem van de
') Zarnowska, E. p. XI.
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Nr 35. Paneel 41 Χ 61.5 cm, gem. en ged. 1635

eenheid van ruimte, licht en atmosfeer. De voorwerpen zijn in een aan elkaar onderge
schikte compositie gebonden ; de kleurenrijkdom, dien hij aanvankelijk als hulpmiddel
noodig had om de dispositie tot een boeiend geheel te vormen, verliest nu voor hem zijn
waarde en verdwijnt dan ook allengs geheel uit de werken zijner volgende periode. Zijn
stillevens krijgen een stemmig bruingrijs als hoofdtoon, waarin slechts hier en daar een
chromaatgele citroenschil of een gekookt kreeftje een kleurige noot in het monochroom
geworden banketje brengt. Na de overwinning op de lineaire effecten richt de kunste
naar zijn volle belangstelling op een meer picturale ruimte-uitbeelding. Maakt hij in den
aanvang steeds gebruik van een mes, een pijp of enkele tondels, die diagonaalsgewijze
naar de diepte wijzen, nu neemt hij vooral zijn toevlucht tot het licht met zijn glans- en
schaduweffecten. Blijft de plaatsing der voorwerpen aanvankelijk beperkt tot een opstel
ling, evenwijdig aan den tafelrand, voortaan gaat hij in zijn compositie uit van een der
zijkanten van het paneel en richt de requisieten van daaruit naar achteren, waardoor de
beoogde ruimtewerking wordt verkregen. In het vervolg zijn het niet meer voornamelijk
lijnen, die als band der compositie optreden, maar veeleer de lichtplekken, welke een
zacht stnjklicht op de halfgevulde glazen en de tinnen of aarden vaatwerken achterlaten.
Bij de beschouwing van het werk van Claesz en Heda heeft men wel eens de meening
geuit, dat men in Haarlem met een soort plein-air schilders te doen zou hebben 1 ). Het
valt echter te betwijfelen, of b.v. Hals' Kloveniers- en St. Jorisdoelen, die beide in de
') Sjoblom, A. p. 37.
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Nr 40. Paneel 56 χ 86 cm, gem.

buitenlucht spelen, ook werkelijk buitenshuis geschilderd zijn. Over het algemeen zijn
het voornamelijk de groóte lichtplekken van kragen, manchetten en gezichten, die in de
Haarlemsche portretgroepen de werkelijke accenten vormen en door hun heftig wit en
hun door de zon beschenen incarnaat den plein-air indruk weten te wekken. De compositie bouwt zich op uit het samenstel van deze plekken.
In het stilleven passen Pieter Claesz en Heda dezelfde methode toe. Het wordt voornamelijk het spel der tonen, of beter het spel van de licht- en schaduwnuanceeringen in
één kleur, dat den kunstenaar geboeid heeft en met, zooals bij de Vlamingen het geval
blijkt, de vele en rijke kleurengamma's. Zoodoende worden in Haarlem de glanslichten
op de tinnen vaten en borden, op de zilveren schalen, de fayence bakjes, de wijnglazen,
de roemers en fluiten van zulk een uitzonderlijke beteekenis. Claesz heeft zich in de eerste
drie decenniën der zeventiende eeuw tot een zelfstandig talent ontwikkeld, waarbij er,
waarschijnlijk onder directen invloed van Hals, élan komt in zijn manier van schilderen1).
De vorm wordt plastischer, de stofuitdrukking minder stelselmatig, meer visueel. Zijn
beste werken worden breed, los, sappig en pittig. Twaalf jaar, nadat Carel van Mander
in zijn stad, met eenkennige vereering voor het historieschilderij, zoowel portret als
stilleven versmaadde, komt Frans Hals zonder andere leiding dan zijn oogen een
schuttersmaaltijd schilderen rondom een sappig stilleven. Het Haarlemsche Stilleven
lijkt een kruimel, die van Frans Hals' rijke tafel is gevallen.
Een toebackje van 1633 dagteekent uit de tweede periode van Claesz ; in een oog') Martin, I. p. 408.
Ì
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Nr 43. Paneel 57 X 5z cm, gem. en ged. i6}8

opslag bemerkt men dan ook, dat zijn picturale opvattingen een aanmerkelijke wijziging
hebben ondergaan (afb. 30).De compositie toont een sterke gebondenheid; de kleur is tot
een grijzen toon bestorven. De stijl blijkt aanzienlijk versoberd sinds de werken zijner
vroegere periode. Een innig verband tusschen de voorwerpen treft het oog; het is een
verheerlijking van eenvoud en vertrouwdheid1). Een ander stilleven uit deze periode
dagteekent uit 1635 (afb. 1 у)1). De halfgeschilde citroen op den voorgrond, de roemer,
de omgevallen schenkkan en het glas met bier op den achtergrond geven even zoovele
gelegenheden om het licht op te vangen en het geleidelijk aan naar de diepte te voeren.
Het heldere broodje links op den voorgrond geeft met de glimlichten op den hals van
de tinnen kan een in de compositie overigens noodzakelijke tegenbeweging. Nog ster
ker blijkt op een ander paneel (afb. 20), hoe de compositie vanaf een der zijkanten werd
opgebouwd'). Men kan het een prototype van het vroege zeventiende-eeuwsche
, .ontbijtgen" noemen. Belangrijk is het werk bovendien om de gelijkenis, die het in com
positie en uitvoering vertoont met het paneel, dat vroeger onder den naam Gabron
doorging4). Op beide werken is de compositie volgens eenzelfde stramien vanaf de
rechterzijde van het paneel opgebouwd. Een tinnen zoogenaamde Jan Steen-kan vormt
op de twee stillevens het uitgangspunt. Daarnaast staat een halfgevulde berkemeyer.
Ook het broodje met het mes op een tinnen bord komt op alle twee terug evenals de
tinnen avondmaalsbeker en de schaal met half gesneden beenham. Slechts op enkele
•) Vorenkamp.p. 32; Nr 34. 2 )№з5. ))Nr40. •)· Nr 38.
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Nr 44. Paneel 59.5 X 74 cm, gem. en ged. 1639

meer ondergeschikte punten verschillen de beide composities: de halfgeschilde citroen
op het eene paneel is vervangen door een in stukken gevallen berkemeyer op het andere;
de open ruimte tusschen de schaal met ham en den avondmaalsbeker is op het eene schilderij oningevuld, op het andere liggen er enkele notedoppen. Op het ééns Gabron genoemde werk staat het mosterdvaatje meer naar de schaal met ham toe, terwijl verder
de opening links van de tafel door een plooi van het tafellaken wordt gevuld. Al is de
meester beide malen van een soortgelijk onderwerp uitgegaan, van een directe herhaling
behoeft men daarom nog niet te spreken. Het eerstgenoemde schilderij is spatieus en
stemmingsvol geschilderd; Claesz nam eenigen afstand van het ontbijtje en kwam daardoor tot een zeer beheerscht resultaat. Het laatstgenoemde paneel maakt een ruimer
indruk, het geheel is vaster gesloten, maar blijft niettemin onoverzichtelijk. Niet tevreden
wellicht over het resultaat van dit werk, heeft de schilder het onderwerp opnieuw ter
hand genomen, waarvan het voorlaatst besproken paneel het gevolg is geworden.
Het paneel van 16^6 vertoont in zijn wafelglas het schuimend bier, zijn versehe broodje,
zijn glinsterende haring, de ruige penseelstreken van een losse, impressionistische schilderwijze, die aan het oeuvre van Claesz hoe langer hoe meer diens specifiek karakter
zal gaan verleenen (afb. 7). Nog sterker vindt men deze terug op een paneel van 16^8
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(afb. 2 ι) 1 ). Ook hier gaat de compositie van één zijde uit en is langs een omgevallen
zilveren schaal naar een berkemeyer op den achtergrond gericht. Hier heeft de schilder
zich de mogelijkheid verschaft om het licht in zijn tallooze nuanceeringen te betrappen.
Op alle noppen van den roemer schijnt een opgewekte witte glans, die doorspeelt in
het zilver van de geschulpte schaal, het mes, de oesterschelpen, den berkemeyer en het
broodje. De op lijnen gebaseerde compositie vormt voor den schilder een motief om
zoo de van licht doordrenkte atmosfeer levendig vast te leggen. Opmerkelijk zijn de
trillende streken, waarmede de citroenschijfjes op het tinnen bord zijn aangeduid of
waarmede de vochtige witte binnenzijde van de onregelmatige oesterschelp is gegeven.
Met slechts enkele voorwerpen schept Claesz, op een paneel van 1639, een losse
compositie en een plastische ruimtewerking (afb. 2 2)2). Opnieuw is de groóte roemer
aan een der zijkanten van het paneel geplaatst en als uitgangspunt der compositie genomen. Op den achtergrond rechts ligt een omgevallen berkemeyer in scherven op een
tinnen bord en suggereert in zijn ligging een direct verband met de hoofdgroep van
requisieten op den voorgrond. Nog eenigszins gewild doen de wingerdranken op den
achtergrond aan. In zijn laatste en rijkste periode zullen deze zijn meest voorkomende
N Г43-

N r 44.
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motieven worden. Vergeleken bij de vroegste stillevens van den meester, blijkt hier,
uit de verfijning en de vereenvoudiging van de middelen, hoezeer Pieter Claesz zijn
persoonlijk talent heeft ontwikkeld. Het oude stilleven gaf een onbeholpen hellend
tafeloppervlak, waarop zooveel mogelijk te zien was. Nu wordt door een schuingeplaatst
tinnen bord op een naar voren omgevallen berkemeyer eenzelfde doel bereikt. Het probleem der atmosferische ruimte heeft sinds lójo voor Pieter Claesz geen geheimen meer.
Omstreeks ι 640 verandert zijn stijl voor de laatste maal. Hij gaat op zoek naar nieuwe
onderwerpen en wordt eleganter en soepeler in de compositie. Er komt weer wat meer

24. P i e t e r Claesz

Mr 52. Paneel 37 X 51 cm, gem. en gcd. 1642

kleur op zijn paneelen, al blijft deze steeds ondergeschikt aan de totale atmosfeer van
het schilderij. Aan zijn ontbijtjes kan men zien, dat ook de gewone man meer eischen
aan zijn ochtendtafel gaat stellen en dat de algemeene voorspoed ook hem heeft toege
staan, zich eenige luxe voorwerpen aan te schaffen. Wellicht onder invloed der gelijk
tijdige ontwikkeling in het oeuvre der andere stillevenschilders en waarschijnlijk aange
spoord door een langzaam algemeen wordenden barokken trant, wordt ook Claesz in
zijn stilleven van een voor hem ongewonen rijkdom. Tot den rand gevulde manden met
appels, peren, druiven en welig groeiende wingerdranken doen voornamelijk op de
paneelen uit zijn laatste jaren bijna vergeten, dat de oorspronkelijke aanleiding van het
schilderij enkel een ontbijtje was. In zijn groot aantal requisieten schijnt hij met De Heem
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Nr 55. Paneel 50.5 X 44 cm, gem. en ged. 1644

en Van Beyeren te willen wedijveren en waarschijnlijk is het, dat Koets, van wien uit de
documenten een samenwerking met Claesz bekend is, den schilder juist in deze periode
heeft bijgestaan en op zijn paneelen de druiven en andere vruchten verzorgde.
De hierboven geschetste laatste ontwikkeling van Pieter Claesz kan men reeds eenigermate bemerken op een schilderij met vele wingerdranken (afb. 23)1). Met de druiven
beslaan deze hier een aanmerkelijk gedeelte van de compositie en omvatten in een gesloten eenheid de spaarzame requisieten. De druiven zijn pastóos geschilderd evenals
het drijfwerk aan de zilveren schaal. Streeft aanvankelijk de compositie door de opstelling der voorwerpen naar de diepte, op dit schilderij komt de schikking der requisieten
op ons aan. Nog ging de meester uit van een grooten roemer aan den zijkant van het
paneel; het glas is nu evenwel naar achteren verplaatst en voor een gedeelte verscholen
achter een omgevallen schaal. Het tinnen bord wipt over den rand, evenals de gekrulde
citroenschil en de messenhuls. De wingerdrank links beweegt van rechts achter den
roemer uit en ligt bijna op de linker voorpunt van de tafel.
Op het ovale schilderijtje met de kievitseieren, dat uit 1 642 dagteekent, ziet men een
soortgelijk streven in de compositie2) ; de kievitseitjes en hun reflexen op het tinnen bord
geven een gevoelig kleurenspel, dat uitermate goed past in de gamma van den meester
(afb. 24).
,

)Nr4C).

^Nrjz.
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Ook de compositie van een uit 1644 dagteekenend stilleven met de vruchtenpastei
(afb 25) bezit een op den toeschouwer aandringende schikking') Het omgevallen
fayence bakje met aardbeien geeft een levendige noot aan het overigens voornamelijk
op grijsbruine nuances afgestemde paneel
Het paneel uit 165 1 tenslotte levert een goed voorbeeld van het rijke ontbijtje uit
de laatste jaren van den meester (afb 1 5) Een verschil van opvatting spreekt duidelijk
uit de wijze, waarop het vruchten-stilleven links en het ontbijtje rechts is voorgesteld,
zoodat men geneigd is voorloopig te veronderstellen, dat dit paneel ontstaan is uit de
samenwerking van Claesz met zijn leerling en navolger Koets2)
Ook deze compositie toont opnieuw, hoe de schikking van den achtergrond naar den
voorgrond is verschoven Links op den meest verwijderden hoek van de tafel staat de
mand vol vruchten met de opening een weinig naar voren gewend; het maatglas daarnaast versterkt het uitgangspunt van de compositie, die zich over het zoutvat, de schaal
met de krab en het tinnen bord met de drie berkemeyers rechts ontwikkelt, volgens de
diagonaal, welke door het mes m de huls wordt aangeduid Met name het tinnen bord
met de vruchten in het midden van den voorgrond is als een directe invitatie tot den
beschouwer bedoeld en springt uit de compositie naar voren In de opstelling der compositie blijkt, dat Pieter Claesz de leidende gedachte bepaalde, Koets mocht het doek
met vruchten stofFeeren, het ontbijtje bleef desondanks het werk van den meester.

C. Groei en karakter
Het onderwerp, waarop Pieter Claesz zijn aandacht heeft gericht, is in het bovenstaande omschreven Vervolgens zijn we vertrouwd geraakt met de verschillende vormen der
compositie, waarin hij dezen inhoud gestalte heeft gegeven, uit de keuze zijner requisieten hebben wij zijn karakter als rustig en huiselijk leeren kennen, terwijl zijn temperament eenigszins tot ons spreekt uit zijn bruingrijs palet en uit de resolute wijze, waarop
hij zijn penseel voert.
Nader bepaald door de drie ontwikkelmgsphases van zijn talent, is het nu mogelijk
zijn oeuvre in chronologische volgorde te rangschikken, zoodat de gemerkte en gedateerde stillevens een richtlijn kunnen geven in de ordening der overige schilderijen
Natuurlijk maakt de nu volgende opsomming geen aanspraak op volledigheid; talrijke
werken immers, die aan den meester zouden kunnen worden toegeschreven, waren in
de huidige omstandigheden met te achterhalen, omdat ze verspreid zijn over alle
werelddeelen, waar ze in de huizen der verzamelaars, door de buitenwereld vergeten,
nog slechts een kleine schaar van bewonderaars trekken Omdat deze opsomming
evenwel practisch uit alle jaren van de schildersactiviteit van Pieter Claesz een of meer
voorbeelden naar voren brengt, zal zij als uitgangspunt eenigen dienst kunnen doen.
•) Nr 5 5. 2) Een samenwerken van Pieter Claesz en Roelof Koets lijkt aannemelijk, omdat het vruchtenstilleven vele overeenkomsten met het nog te bespreken oeuvre van dezen navolger vertoont,
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Nr 20. Paneel 3 5 x 6 1 cm, gcm.

Daar in iedere geschiedenis wel een opgang, een hoogtepunt en een periode van ver
val is te constateeren, schijnt het redelijk, een specialen nadruk te leggen op een aantal
schilderijen, waarin de meester het hoogtepunt van zijn kunnen bereikt heeft. Dit kan
zonder vrees voor een te subjectieve waardebepaling geschieden, wanneer als climax
die schilderijen worden gewaarmerkt, waarin de kunstenaar zijn talenten het rijkst ont
plooide en niet heeft toegegeven aan vreemde overwegingen, waardoor hij de grenzen
van zijn karakter en aard te buiten streefde.
Pieter Claesz sluit in zijn eerstgedateerde werk van 162 ι nog volkomen aan bij het
uitgestalde stilleven"). Kleurig zijn de vruchten, die in de verschillende aardewerkbakken
op het hellende tafelvlak zijn neergezet; nog zeer verbrokkeld en zonder veel innerlijk
verband is de compositie. In een paneel, dat ook uit dezelfde beginperiode van den
schilder moet dagteekenen, ontmoeten we een overgangswerk, waarin, naast elementen
uit het verleden, aanwijzingen voor een zich ontwikkelende eigen stijl worden aange
troffen*). Reeds duidelijker komt deze compositie tot uiting op het paneel (afb. 26),
dat gelijk het vorige rond 1623 ontstaan moet zijn') en dat in stemming en compositie
een vage herinnering wekt aan het vroegst gesigneerde paneel van W. C. Heda 4 ). Be
trekkelijk snel daarna ontwikkelt de meester zich in het schilderij, dat wel uit den zelfden
tijd zal dagteekenen (afb. 5). Ook het andere vroege paneel (afb. 6), het merkwaardige
stilleven met de schelpen (afb. 8) en het paneel uit de Collectie van Limburg Stimm te
Olst 5 ), die waarschijnlijk allen rond het jaar 1624 ontstonden, vertoonen, behoudens
meer Vlaamsch-aandoende factoren, eveneens enkele aanwijzingen, die de overtuiging
rechtvaardigen, dat zich in het oeuvre een specifiek Noord-Nederlandsche vormentaal
•JNr^.

^NriS.

)) Nr 20.

*) N1-173.

5

)Nr23.
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Nr 27. Doek 68 χ 87 cm

ontwikkelt. Hetzelfde kan men zeggen van een ander reeds besproken paneel (afb. 18),
van het paneel uit de Collectie B. Brenmnckmeyer te Londen (afb. 16) en tenslotte van
een stilleven, dat vroeger als een vroeg werk van W. C. Heda vermeld werd. Dit paneel
vertoont evenwel zooveel overeenkomst met de hiervoor genoemde werken van Claesz,
dat het beter in diens oeuvre kan worden opgenomen (afb. 27). Voor de laatste maal
worstelt de meester met de late invloeden van het uitgestalde stilleven, terwijl zijn eigen
karaktertrekken reeds duidelijk de overhand nemen1). De horizon is aanmerkelijk ge
daald en de kleurenrijkdom bereids aanzienlijk getemperd; al is nog een groot aantal
requisieten gegeven, de geheele voorstelling is ondergeschikt gemaakt aan een atmosfeer,
die het stilleven met een gelijkmatige belichting omgeeft. Uit 1627 dateert nog een vrij
zorgvuldig geschilderde paneeltje (afb. 28), dat in zijn bescheiden aantal requisieten den
nog wat voorzichtigen jeugdigen schilder verraadt, die de problemen van het uitgestalde
stilleven niettemin schijnt te hebben overwonnen1). Eemgen tijd later ontstaat het kleine
vruchtenstilleventje, dat plotseling ruig aandoet en gedurfd van schildering is (afb. 29).
Zou hier de invloed van het groóte voorbeeld Hals tastbaar voor het grijpen hggen en
•) Nr 27.

2

) Nr 28
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Nr 28. Paneel 49 χ 74 cm, gem. en ged. \6гу

28. Píeter Claesz

den merkwaardigen ommekeer verklaren, die men in het oeuvre van Claesz omstieeks
de dertiger jaren aanvaardt, of is hier de invloed van een ander onbekend gebleven
meester te betrappen, die Claesz tot een andere wijze van schilderen dwingt? In de paneelen van 1629 en 1630 verkrijgt de meester, zij het nog aarzelend, zijn vrijheid, die hij
op het paneel van 1632 ten volle uitviert').
Reeds in 1632 derhalve is hij in staat op zijn eigen wijze vorm tegeven aan het een
voudige banketje, waarvan een half gevulde roemer, een tinnen schaal met een in mootjes
gesneden haring, een broodje, een mes en enkele uien de bescheiden elementen uitmaken.
Het ruige rookstilleven belicht een nieuwe zijde van het rijper geworden talent van
den meester (afb. 30), dat zich in het stilleven uit 1635 reeds grooter compositioneele
moeilijkheden gaat stellen (afb. 19) en in de beide paneeltjes uit de vroegere collectie
Strausz teruggrijpt op een vorm2), waarvoor wij in een ander paneeltje reeds in 1627 een
eerste aanwijzing hadden 5 ).
Het vroeger aan Gabron toegeschreven paneel, alsmede de paneelen, waarvan er een
reeds werd besproken (afb. 20) en een tweede eenigen tijd in den kunsthandel in Holland
verkeerde (afb. 31), zullen waarschijnlijk ook omstreeks dezen tijd ontstaan zijn4). Toen
dit laatste paneel in 1927 te Brussel verkocht werd, droeg het den naam G. Heda.
Op een der tinnen borden evenwel bevond zich het na een regeneratie weer zichtbaar
)Nr3j.

^Nrjóenj/.

î) N r 29.

-i) N r 59.
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Nr jo. Paneel 20 χ 25.5 cm, gem. en ged. 1627
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Nr 46. Paneel 73.5 χ 99 cm, gem. en ged. 1640
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geworden monogram, zoodat dit
paneel, waarvan de eenvoudige dispositie aantrekkelijk aandoet, wederom aan Pieter Claesz mag worden toegeschreven. Uit het jaar
1636 bestaat er een paneel van den
meester in de Galerie Schleiszheim1 )
en dagteekent ook het paneeltje met
de in moten gesneden haring en het
wafelglas (afb. 7).
Een uit 1638 stammende schilderij (afb. 2 1), draagt in zich reeds
een aankondiging van de laatste periode van den schilder. Deze rijkere
vorm spreekt evenzeer uit een stilleven met vele wingerdranken (afb.
2 2) en met name ook uit een paneel
van 1640, waarop de gebruikelijke
roemer, de tinnen schaal met de aangebroken pastei, de halfgeschilde
citroen en andere gebruikelijke requisieten opnieuw bij elkaar worden
geplaatst2). Uit hetzelfde jaar stamt 5 3. Pieter Claesz
Nr 5 1. Paneel 67.5 x 5 z en
nog een ander werk (afb. 3 2 ), waarop
een omgevallen zilveren schaal en een mosterdvaatje van barokke vormen in de zwieriger
wordende compositie werden opgenomen, evenals een klein paneeltje, dat met een omgevallen zilveren kandelaar, een citroen, een berkemeyer en een mes een merkwaardig eenvoudige compositie vertoont') ; een laatste paneel, waar de groóte roemer en een tweetal
berkemeyers den schilder in de gelegenheid stellen de lichtspelingen op de verschillende
glassoorten te bestudeeren, mag men tenslotte tegelijkertijd vermelden4). Waarschijnlijk
ook is in dezen tijd een stilleven ontstaan, waarop Claesz zich met hernieuwden ijver
op de schildering der wingerdranken toelegt (afb. 23). De roemer herinnert aan een
paneel van 16445), dat eveneens zeer ruig geschilderd is. In 1642 schildert Pieter Claesz
het prachtige stilleven met de kievitseieren (afb. 24).
Omstreeks hetzelfde jaar ook concentreert hij zich opnieuw op de uitbeelding van den
groeten half gevulden roemer; een aantrekkelijk accent vormt op dit paneel het roode
kreeftje (afb. 12). De schilder herhaalt dit thema verschillende malen en met name het
paneel uit de Collectie de Fraiture te Nijmegen (afb. 33), dat ook omstreeks dit jaar ontstaan moet zijn, lijkt een geslaagd resultaat6). Minder fraai is de compositie op een paneel
uit 1645 (afb. 34)7). Vooral het verkort en de plaats van het rijkbewerkte zoutvat zijn
1

)Nr4i.
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)Nr45.

î)Nr47.
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)Nr48.

5)Nr53·
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)Nr5i·

7) ΝΓ 56.
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niet gelukkig; de verhouding tusschen
den roemer en het zoutvat onderling
doet evenmin bijzonder aantrekkelijk aan.
Wanneer de meester het rijkelijk ver
gulde requisiet eenige jaren later opnieuw
uitbeeldt, is het opgenomen in een weel
deriger compositie en meer tot zijn wer
kelijke proporties teruggebracht').
Op een ander stilleven van 1645 komt
opnieuw de neiging van den meester, om
steeds rijker composities te maken, tot
uiting2). Behoudens de tallooze requisieten, die op dit schilderij zijn voorgesteld,
zijn het vooral de enkele druiven en
wingerdbladeren links op den achter
grond, die een dergelijk streven verraden ;
niet het minst, omdat ze een reeks wer
ken in gedachte brengen, waaraan Pieter
Claesz en Koets gezamenlijk gewerkt
hebben en die, behalve een groot aantal
34. Pieter Claesz
requisieten, tevens een overvloedig met
Nr 56. Paneel 6i χ 46 cm, gem. en ged. 1645
druiven gevulde en van ranken omgroeide
mand afbeelden. Het paneel uit 1650 (afb.
35), wellicht in samenwerking met Koets ontstaan, en waar in het midden der compositie
een tinnen schaal met een krabbe is voorgesteld, het paneel uit 1649 ( ^ · 3 ^)· w a a r o P '
naast de mand met druiven en ranken, een tinnen }an Steen-kan en een schaal met een
gebraden vogel voorkomen, terwijl ook het vergulde zoutvat op een bescheiden plaats
in de compositie terugkomt'), evenals tenslotte een schilderij uit 1651 met een rijke
compositie4) ; deze drie schilderijen vertoonen een zekere ontwikkeling naar een over
vloedige, zoo niet overdadige ordonnantie. Ook het paneel, dat de meester in 1644
schilderde, bekent eenzelfde streven naar uitbeelding van een grooter vormenweelde.
Het omgevallen diepe fayence bakje met de aardbeien herinnert aan een paneel uit
i647(afb. 39), waarop een soortgelijk voorval is weergegeven temidden van een grooter
aantal requisieten5), en aan het paneel in de National Gallery uit hetzelfde jaar (afb. 37),
waarop eveneens een omgevallen bakje met aardbeien staat afgebeeld6). Het kleurige
element op den voorgrond, gedeeltelijk omsloten door de witte porceleinpartij, was
voor den meester blijkbaar een bijzondere attractie. Een soortgelijke compositie, zonder
het bakje met aardbeien evenwel, vindt men terug op een ander paneel uit 165 i 7 ),
dat in formaat en compositie veel overeenkomst vertoont met het paneel, dat in de
8
Collectie Lindemeyer te Basel was en in een niet al te gunstigen staat verkeerde ).
,
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Nr 77. Paneel 48.5 X 66.8 cm, gem. en ged. 1650

Merkwaardig beheerscht doet in vergelijking met al deze paneelen het schilderij aan, dat
eveneens uit 1645 dagteekent (afb. 38). In deze rustige atmosfeer herkent men den meester van enkele jaren terug, nu hij zich opnieuw heeft toegelegd op het hem zoo vertrouwd
geworden onderwerp van de test met de gloeiende kooltjes en de pijp, temidden der
rookbenoodigdheden. Feilloos is hier de wijze, waarop hij het licht weergeeft, glanzend
over het tin en gebroken terugkaatsend op het met bier gevulde maatglas1).
Woeliger blijkt bereids de compositie van het stilleven met de krab (afb. 12) dat
waarschijnlijk in verband gebracht kan worden met een stilleven van 1647 (afb. 1 /z) 2 ),
met een ander rijk stilleven uit hetzelfde jaar (afb. 39)') en met het vischstilleven uit
Leningrad (afb. 40), dat op eenvoudiger wijze hetzelfde thema behandelt4).
Kleurig is de voorstelling en zwierig de compositie van dit paneel, waarop de wijnroemer links de dispositie beheerscht en temidden van tal van ranken verschillende
bekende requisieten terug te vinden zijn.
Dezelfde met een faun versierde bekerschroef, die op het schilderij uit de Collectie
P. de Boer voorkomt (afb. 1 4), treffen wij nog een paar keer aan op andere schilderijen,
die een soortgelijke compositie bezitten. Een dezer werken wordt bovendien voor een
groot gedeelte in beslag genomen door een mand met druiventrossen en wingerd•)Nr58.

2

)Nr64.
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Nr 7 J . Doek 48.5 χ 66.8 cm, gem. en gcd. 1649

ranken'). Een toeschrijving aan Koets zal later nog nader worden gemotiveerd.
Uit het jaar 1646 dagteekent tenslotte het ruig geschilderde toebakje (afb. 10) en
een rijk stilleven met een gedeeltelijk opgesneden ham 2 ). Uit 1647 m o e t n o g e e n paneel
vermeld worden, waarop een roemer en een aangebroken vruchtenpastei de voornaam
ste requisieten zijn (afb. 41)'). De schikking is weer eenvoudiger van structuur; de
penseelvoering echter ruig zooals op het toebakje, dat hiervoor besproken werd.
Op de stillevententoonstelling te Warschau was een prachtig exemplaar van den
meester aanwezig. Het is eveneens in 1647 ontstaan en toont een zeer rijke compositie,
waarin een tinnen tuitkan, een lendestuk op een tinnen schaal, een prachtig geschilderd
broodje en een tweetal berkemeyers de hoofdrol vervullen4).
Tenslotte kennen we uit 1647 nog een zeer belangrijk paneel van kapitaal formaat
(afb. 42), dat op een wel zeer beheerschte wijze het spontane karakter van den kunste
naar in beeld brengt 5 ).
Omstreeks het jaar 1647 0 0 ' i 2 a ' waarschijnlijk het paneel uit de Collectie Crena de
Jongh te Amsterdam ontstaan zijn (afb. I) 6 ). Uit 1648 dagteekent een paneel, dat een
weinig overvol aandoet en als zoodanig herinneringen wekt aan de composities uit de
•)Nr92.

ή Nr бг.

ή Nr 66.

4) Nr 67.

5) Nr 68.
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eerste periode van den meester. Merk
waardigerwijze komt hier ook de rieten
mand voor, eveneens een geliefd onder
werp uit dien tijd").
Als een afsluiting van de hier gegeven
opsomming moge het stilleven van 1650
dienst doen als een samenvatting der
verschillende reeds besproken gegevens
(afb. 3 5) ; de vruchten op den voorgrond
doen denken aan de vele rijke stillevens,
met Koets samen vervaardigd, waarvan
dat van 165 1 een goed voorbeeld blijft
(afb. 15). Het overnjke stilleven van
1652 geeft voor deze samenwerking nog
eens een extra bewijs (afb. 43).
Aan de hand van de hier genoemde
schilderijen is het min of meer mogelijk
een beeld te vormen van de ontwikkeling
van den meester en kunnen wij hem vol 37- Pieter Claesz
Nr 75. Paneel 60 χ 50 cm, gem. en ged. 1649
gen van zijn eerste, nog onvolmaakte po
gingen, langs de beheerschte paneelen,
waarin hij toont zijn talent volkomen meester te zijn, tot de rijke, soms overdadige
werken uit zijn laatste periode, waarbij zijn meesterschap hem helpt, die onderwerpen
te behandelen, welke hem in wezen eigenlijk vreemd en te overdadig zijn.
Het zijn dan ook vooral de schilderijen uit de jaren 1638 tot 1648, die men als
hoogtepunten van zijn schildersloopbaan kan bestempelen. In een volkomen beheersching
van de materie wijdt hij zich aan het onderwerp, dathembij uitstek ligt: het Monochrome
Banketje. Forsch staat het toebakje op een geschuurde tafel in een volksherberg of een
nederige woning, sappig borstelt hij de ghmlichten, die diffuus over een bruin aarden
kruik liggen, vol warme overgave het onbepaalde volume van het bierschuim. In dien
tijd ook schildert hij een bruin-grijzen achtergrond, zichtbaar door de olijf kleurige
trillingen van een halfgevulden roemer, waarop met rake streken de reflexen van het
kruiskozijn in het atelier zijn weergegeven. De kunstenaar verwerkt zoo een motief,
dat van geslacht op geslacht is overgeleverd. Een dergelijk lichtspel vertoont van Eyck
immers in de spiegel achter het echtpaar Arnolfini ; meer naar den voorgrond gebracht
duikt het op in de spiegel van den bankier van Quinten Matsys. In de zeventiende eeuw
zal Vermeer het toepassen in de glazen bol op zijn allegorische voorstelling van het
Geloof.
Beheerscht, maar ruig, krachtig, maar nooit overdadig zijn de schilderijen, waarop
hij op zijn manier het eenvoudige ontbijtje met al zijn openhartige toewijding, steeds
,
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Nr 59. Paneel 58.5 χ 56 cm, gem. en ged. 1645

evenwel zonder overdreven effecten, weet te benaderen. Op de meest duidelijke en
evenwichtige wijze spreekt dan ook juist uit de werken dezer periode het karakter van
den meester, dat na enkele jaren van aarzelende voorbereiding tot volle rijpheid is
gekomen.
Waren Claesz' vroege paneelen te herkennen door hun kleurrijk aanzien en door hun
grooten rijkdom aan zorgvuldig stuk voor stuk geschilderde voorwerpen, in de daarna
volgende jaren is hij er volkomen in geslaagd zijn opvattingen in een eigen vorm te
gieten. De vroege stillevens van Claesz behooren zonder twijfel te midden van de latere
uitloopers van het uitgestalde stilleven. Dat zij in dit genre van min of meertraditioneelen
aard niettemin als te herkennen uitingen van een jonge persoonlijkheid opvallen, is te
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Nr 70. Paneel 49 χ 67.5 cm. gem. en ged. 1647

40. Pieter Claesz

Nr 67. Paneel jy.5 X 61 cm, gem. en ged. 1647
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Nr 6 j . 65.5 χ 88.5 cm, gem. en ged. 1647

danken aan zip streven naar vernieuwing der stillevenopvatting, zoodat Claesz door zijn
neiging tot vereenvoudiging der compositie en zijn pogingen, om een eenheid van kleur
te bereiken, reeds dadelijk als een baanbrekende vernieuwer wordt opgemerkt. Men kan
de vroege stillevens van Claesz te midden van de stillevens uit denzelfden tijd, waarbij
ze ondanks alles nog voornamelijk aansluiten, herkennen door den wil van den meester,
om zich aan de traditioneele beperkingen van een voorbij genre te ontworstelen. Dit
streven werpt zijn vruchten af in de jaren, waarop hij zijn gaven tot volkomen zelfstan
digheid heeft ontwikkeld. Een warm hart en een vaste hand spreken uit de volle, krach
tige en onfeilbare penseelstreek, waarmede hij een gering aantal voorwerpen in een
zwierige ordonnantie bij elkaar plaatst. De aanvankelijke kleurenrijkdom is bijkans ge
heel verdwenen en heeft, versoberd, plaats moeten maken voor een monochroom
gamma van op bruin afgestemde, grijze toonwaarden. Meer nog dan zijn monogram,
dat maar al te dikwijls een latere toevoeging blijkt te zijn, is deze bruingrijze toon een
wezenlijk kenmerk voor het karakter van den meester, waaraan men hem spoedig te
midden zijner tijdgenooten zal herkennen.
Zijn natuurlijke voorliefde voor de onbezorgde ochtendmaaltijd van hem, die zich
in een eenvoudige woonkamer temidden van gewone gebruiksvoorwerpen thuis voelt,
vormt een tweede niet te vergeten kenmerk. Tevergeefs zal men bij ontbijtjes van zijn
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N r 68. Paneel 8o X n o cm, gem. en ged. 1647

tijdgenooten zoeken naar de blankgeschuurde, onopgesmukte tafels, waarop de voorwerpen en etensresten zonder praal in een zoo schilderachtige, echter nooit gekunsteld
aandoende wanorde bggen uitgespreid.
Dat een omgevallen roemer nooit opzettelijk omgelegd schijnt en de keuze der requisieten niet spoedig een gewilden indruk maakt, is aan den vrijwel voortdurend natuurlijk
gebleven, aangeboren zin voor verhoudingen van den meester te danken, diz hierdoor
op een zeer eigen wijze tot den beschouwer spreekt.
In de laatste jaren van zijn leven komt de kleur weer in zijn werk terug. Als een gevolg
van den gewijzigden tijdgeest zet Claesz zich aan stillevens van een rijker compositie,
meer in den trant der stillevenschilders, die omstreeks dezen tijd in Amsterdam, Utrecht
en elders hunne triomfen gaan vieren. Dikwijls krijgt men van zijn latere werken dan ook
den indruk, dat de schilder zijn doel voorbij schiet, en herinnert men zich met een zeker
gevoel van spijt de rustige en soberder paneelen uit zijn tweede periode.
Een merkwaardigen bruin-grijzen ondertoon heeft zijn werk evenwel behouden, terwijl het eveneens gekenmerkt blijft door de beste eigenschap van den meester, die tevens
de Nederlandsche schilderseigenschap bij uitnemendheid is en die zich in het werk van
Claesz van zijn vroegste tot zijn laatste werk manifesteert: een onovertroffen liefde voor
de stofuitdrukking. Pieter Claesz heeft de vernieuwende phase gebracht, die als overgang

54

43 · Pieter Claesz en Roelof Koets

Nr 81. Paneel 50 X 68 cm, gem. en gcd. 1652

kan dienen tusschen het internationaal gerichte, voornamelijk op Antwerpen ingestelde,
kleurrijke, uitgestalde stilleven en de allerrijkste stillevens van de groóte bloeiperiode
der zeventiende eeuw. Ondanks zijn vernieuwenden geest krijgt men evenwel den indruk, dat hij een schilder is, die geworteld blijft in de voorbije periode, waaruit hij
voortkwam.
Talrijke kleine herinneringen aan dat oudere tijdvak, requisieten, die herhaaldelijk
terugkeeren of in een bepaalde combinatie telkens weer gebruikt worden, de behoefte
om het slechts weinig genuanceerde gnjs telkens weer met enkele kleuren te verlevendigen, versterken deze meening.
Toen Claesz zich aan het einde van zijn leven gewild of ongewild opwierp tot een
tweeden Van Beyeren of een anderen De Heem, faalde hij in zijn opzet; de kunstenaar
moest toen zijn toevlucht nemen tot de kleurrijke hulpmiddelen, welke hij aanvankelijk
met alle kracht had willen overwinnen. Hij is, ondanks dat, te kennen als een vernieuwer, een vernieuwer zelfs van uitzonderlijk formaat, al bleef in zijn werk, zooals meer
dan eens is gebleken, een herinnering behouden aan de schildersopvatting, waartegen
hij in zijn jeugd zoo krachtig stelling nam.

III. WILLEM

ßLAESZ.βΕΌΑ

Α. Requisieten en hun цгоерееппцеп
In het vorige hoofdstuk heeft men zich van de werken en het karakter van Pieter Claesz
een indruk kunnen vormen Bovendien werd zoodoende tegelijkertijd de ontwikkeling
van het stilleven in de zeventiende eeuw van eén bepaalde zijde belicht, waarbij de
nadruk vanzelfsprekend op de eerste helft dier eeuw kwam te liggen. Men zou evenwel
ook van het vroege zeventiende eeuwsche stilleven geen nauwkeurig beeld verkrijgen,
wanneer men zich slechts tot de ontbijtjes van den besproken meester zou bepalen.
Het Monochrome Banketje, dat in de eerste decenniën dier periode dit genre beheerscht,
staat immers geenszins alleen in het teeken der hartelijke stillevens van Claesz, maar vertoont een aanzienlijk veelzijdiger karakter, dan men, ook door de telkens herhaalde
beschrijvingen van een beperkt aantal requisieten, geneigd zou zijn te veronderstellen.
Naast de ruige banketjes van den spontanen vader van Claesz Berchem verkrijgt het
vroege zeventiende eeuwsche stilleven in een niet geringe mate zijn stempel en karakterestieke uiterlijk door de bedrijvigheid van een tweeden stillevenschilder, die op een
fijnzinniger wijze dan Claesz tot den roem van het Monochrome Banketje heeft bijgedragen Ook van dezen tweeden meester, Willem Claesz Heda genaamd, blijken weinig
gegevens in de bronnen te vinden, zoodat ook zijn karakter en aard voornamelijk slechts
door zijn werken kenbaar wordt
Door het vervagen van het oeuvre van beide meesters werden Claesz en Heda herhaaldelijk met elkaar verward Komt hieraan de omschrijving van het oeuvre van Claesz
bereids aanzienlijk tegemoet, de vergissingen kunnen eerst tot een minimum beperkt
worden, wanneer ook de stillevens van Willem Claesz Heda aan een nadere beschouwing
en groepeering zullen worden onderworpen.
Evenals de naam Claesz werd vervolgens ook die van Heda tot een soort verzamelbegrip, waarin men gaarne de niet nader te identificeeren banketjes onderbracht
Pieter Claesz nu heeft nimmer officieel aangegeven leerlingen gehad en het oeuvre
van het vrij beperkte aantal navolgers bezit bovendien voldoende kenmerkende verschillen, om zonder te veel moeite tot een bepalende omschrijving van het karakter van
den meester te laten besluiten Bij Heda is de situatie evenwel aanzienlijk anders, omdat
deze schilder een vrij groot aantal leerlingen registreerde en hij bovendien met een
dezer — zijn zoon Gerret de Jonge Heda — uit den aard der zaak gedurende längeren
tijd in een voortdurend en nauw contact heeft gestaan Begrijpelijkerwijze assimileerde
de leerling zich vooral in zijn jeugdwerken aan de stillevens van zijn vader, zoodaL het
dikwijls moeilijk is het oeuvre van vader en zoon te onderscheiden, nog te meer, omdat
de laatste blijk geeft van eveneens bijzondere picturale begaafdheid.
Tenslotte kon men bij Claesz een bepaalde voorkeur voor een, zij het beperkt,
aantal onderwerpen waarnemen, terwijl bij de bestudeering van het oeuvre van Heda
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een verdeeling van het onderwerp in verschillende genres volkomen uitgesloten is.
Nadat hij eenmaal een poging heeft gewaagd ,om in een stilleven een emblematische
strekking te leggen (afb. 44), komt hij nimmer meer op een dergelijk gegeven terug.
De Vanitas van 162 1 is een jeugdwerk, waarin hij bovendien nog niet volkomen heeft
afgerekend met de opvattingen uit de periode van het uitgestalde stilleven, waaraan
bij voorbeeld nog de vrij hooge horizon herinnert").
Direct daarna bepaalt hij zich evenwel volkomen tot een zuiver picturale opvatting
en vestigt zoo zijn volledige aandacht op de teere poëzie der lichtschildering, waarbij
hem het glaswerk en de kostbare zilveren vaten te hulp komen, om door hun glimlichten
een van een gedempt schijnsel doordrenkte atmosfeer te scheppen. Nog meer dan bij
Claesz spelen de requisieten derhalve bij de groepeering der stillevens van Heda een
voorname rol. De schilder bezit er evenwel klaarblijkelijk slechts weinige, zoodat we ze
herhaaldelijk op zijn schilderijen, meestal in een slechts weinig gewijzigde situatie, aantreffen. Wanneer men dan ook het oeuvre van Heda in verschillende klassen wil groepeeren, zal men niet, zooals bij Claesz, onmiddellijk van de onderwerpen kunnen uitgaan,
maar dient men zijn toevlucht te nemen tot het rangschikken der schilderijen naar aanleiding van de voorwerpen, die er op voorkomen.
De ingetogen stemming, die uiteen vroeg werk van 1630 spreekt (afb. 45), geeft een
goed beeld van de beperking die zich de meester oplegt in het gebruik van episodische
elementen2). Geen testje met gloeiende kooltjes of een nog smeulende pijp is meer
noodig om een mogelijk nog wat anecdotisch gericht interesse te boeien; hier spreekt
•) № 1 7 3 .
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het zuivere genoegen om een smeltend
licht vast te leggen op een bolvormigen
roemer, waarin de witte wijn aan het olijf
groen van het glas slechts een geringe nu
ance verleent en om de gebroken lichtval
daarna te volgen in de nauwelijks getinte
glanslichten op het tin. Deze roemer, met
zijn ovaal gevormde bol en zi)n voet, die
met druppels is versierd, vormt een van
de voornaamste requisieten, welke telkens
weer op de stillevens van Heda voor
komen. Op zichzelf is dit voorwerp even
wel geen kenmerk voor het oeuvre van
dezen meester, daar het ook herhaal
delijk op andere zeventiende eeuwsche
stillevens voorkomt.
De voorliefde van den schilder gaat
eveneens gaarne uit naar een zilveren 45· W. С. HPCU
Nr 177. Paneel 55X51.5 cm, gem. en ged. 16jo
drinkschaal, waarvan hij verschillende
exemplaren van onderling een weinig afwijkenden vorm in bezit schijnt te hebben gehad. Een goed voorbeeld van een dergelijk
exemplaar vindt men op het paneel in de Pinakothek te München (afb. 46), waar het
gebruiksvoorwerp op den achtergrond is voorgesteld"). Voor deze requisieten geldt
evenwel hetzelfde voorbehoud, dat ook ten aanzien van den grooten roemer werd
gemaakt. Het loutere voorkomen van een dergelijk voorwerp op een stilleven stempelt
het nog niet dadelijk tot een werk van W. C. Heda. De kenmerkende, evenwel zeer
moeilijk te omschrijven manier, waarop de meester de requisieten schildert, blijft steeds
beslissend.
Van de eigen wijze, waarop Heda bijvoorbeeld een zilveren drinkschaal weergeeft,
krijgt men een goeden indruk bij de beschouwing van het stilleven te München {afb. 46).
Op dit schilderij immers toont de schilder zijn groóte belangstelling voor de weerkaatsingen van het licht over de geledingen van de barok zwellende welvingen der coupe,
die in den roemer worden weerspiegelt, waardoor deze met nog andere glimlichten
dan die der kruiskozijnen wordt verlevendigd. De meester weet, door de modulaties
van een telkens getemperden lichtval, een atmosfeer rond de voorwerpen te scheppen,
die met een vrijwel ondefinieerbaren warmen gloed een voeling tusschen de requisieten
schept en zoodoende de compositie helpt verinnigen. De omgevallen zilveren schaal
vormt met den halfgevulden grooten roemer een voor talrijke variaties vatbaar thema.
De combinatie dezer voorwerpen boeit den schilder dan ook gedurende langen tijd
en op vele zijner schilderijen treft men de resultaten dezer belangstelling aan. Meestentijds blijft de ovale roemer gelijk van vorm; van de zilveren schaal bezigt Heda ver') Nr 191.
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Nr 191, Paneel 76 χ 90 cm, gem. en ged. 1654

schillende exemplaren bi) de opstelling zijner composities. Zoo schildert hij op het
paneel in het Rijksmuseum te Amsterdam (aib. 47) het bekende thema; de vorm van de
zilveren schaal is evenwel aanzienlijk eenvoudiger dan van de schaal, die op het hier
boven besproken schilderij voorkomt"). Op het stilleven in de National Gallery te
Londen (afb. 48) vindt men een derden variant van het zilveren voorwerp, die overigens
ook herhaaldelijk door den jongen Heda wordt gebruikt 2 ). Tot rond 1643 houdt dit
thema den leermeester bezig; nu eens geeft hij het vrijwel alleen, dan weer neemt hij het
als uitgangspunt eener gansche compositie. Op het paneel te München staan naast den
roemer een hoog en voor de helft met bier gevuld maatglas en een tinnen tuitkan
(afb. 46). De tafel is bedekt met een linnen tafellaken, waarop nog andere gebruikelijke
voorwerpen staan uitgestald. Men bemerkt enkele tinnen borden, een gedeeltelijk geschilde citroen en het van een geblokt heft voorziene mes in huls. Ook de tinnen schenkkan is een geliefd requisiet van Heda, dat hij bij voorkeur naast enkele zilveren voorwerpen laat optreden. Treffend is dan steeds de rake stofuitdrukking, waarmede hij de verschillende metalen weet weer te geven.
•)Nri88.
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Nr 188. Paneel 44.5 X 62 cm, gem. en ged. 16)4

Omstreeks 1645 doet zich in het werk evenwel eenzelfde verandering voor als be
reids in het oeuvre van Claesz werd opgemerkt. Wij naderen de klassieke periode in
onze kunst1). De stijl van den schilder wordt rijker en daarmede gepaard gaat het ver
langen om voorwerpen van overvloediger ornamentata in zijn composities te betrekken.
Een hooge en welversierde tinnen buikkan doet, om aan dat verlangen tegemoet te
komen, zijn intrede in de stillevens van den meester. Op talrijke werken uit diens latere
periode zal men dit sierlijke voorwerp, dat met zijn slangenkop en -staart een diervoor
stelling suggereert, een belangrijke plaats in de composities zien innemen.
In den zelfden tijd spelen ook zilveren zoutvaatjes van verschillende vormen een be
langrijke rol, terwijl kostbaar Venetiaansch glaswerk steeds opnieuw door den meester
wordt gezocht. Een hooge fluit met vleugelvoet, waarin de most flonkert, en een broos
reukfleschje komen naast de inheemsche berkemeyers en het maatglas naar voren. De
schilder benut ze graag, om de transparante nuances, die, vooral in tegenstelling met de
het licht terugkaatsende massieve tinnen en zilveren voorwerpen, de atmosfeer scheppen
en de ruimte bepalen.
Uit dit alles blijkt, dat Heda in geaardheid aanzienlijke verschillen vertoont met Pieter
Claesz. Deze immers vindt zijn gegevens voornamelijk onder het volk, terwijl Heda
') Colenbrander, H. T. in Handelingen van de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde. Leiden
1926, p. 23 V.V.; Valentiner, W . R. p. 304 v.v.
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Nr 206. Paneel 52 χ 72 cm, gem. en ged. 1644

gedistingeerder is in zijn keuze. Een stemmige voornaamheid spreekt uit de weiverzorgde tafels, die hij tegen een grijzen achtergrond plaatst, statige beheersching ken
merkt de opstelling zijner requisieten. De achtergrond noch de tafel worden ooit ver
levendigd door de wingerdranken, die juist aan het werk van Claesz dien bekoorlijk
vroolijken en zorgeloozen zwier verleenen. Bedachtzaam is de keuze, voorzichtig de
opstelling. Te bedachtzaam, te voorzichtig en eentonig zou zijn oeuvre, met de steeds
herhaalde motieven van de naast den grooten roemer omgevallen of aan den voet van
een overbekend geworden fluit of schenkkan opgestelde zilveren schaal, dreigen te wor
den, ware het met, dat de kunstenaar steeds weer in staat was zichzelf te vernieuwen en
een stemming te wekken, die, hoewel ze dikwijls aan zijn andere stillevens herinnert,
immer opnieuw boeit door een innerlijken gloed en een subtiele voldragenheid.
Te bedachtzaam en te voorzichtig heeft men zijn werk klaarblijkelijk wel eens gevon
den, wanneer men tenminste mag oordeelen naar de verkapte critiek, die spreekt uit
het paneel in het Museum te Gent (afb. 49), hetwelk later van een bewegelijker achter
grond werd voorzien'). Men had zeker genoeg van de al te grauwe kleurschakeeringen ;
het landschap moest aan episodische bewegehjkheid goedmaken, wat men aan innerlijken
•) Nr 190
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Nr 190. Paneel 5 8 x 8 ) cm. gem. en ged. 1654

rust miskende. Deze poging, om het schilderij van Heda „interessanter" te maken,
toont, behalve een onloochenbaar gebrek aan begrip voor het wezenlijke karakter van
Heda bij den lateren „verfraaier", evenzeer een van de voornaamste eigenschappen, die
het oeuvre van dezen meester kenmerken. Verlost van de problemen eener stelselmatige
en officicele litteratuur in de schilderkunst, zijn we zoodoende gaarne geneigd ons over
te geven aan het pure genoegen van het schilderen zonder meer.
Het zijn de pretentielooze voorwerpen van het huiselijke leven van alledag, die Heda
als onderwerp van zijn stillevens uitverkoor, om daarmede vooral de eigentijdsche be
langstelling te stimuleeren. De huidige beschouwer is het vertrouwde karakter van den
bol geblazen roemer of van een exotisch kandeelglas vergeten en hecht zoo uit den aard
der zaak nog maar weinig waarde aan de huiselijke aanknoopingspunten in de compo
sities van den meester. De belangstelling voor de voorstelling verminderde daardoor
aanzienlijk; juist ook door deze gewijzigde belangstelling evenwel wendde men zich tot
de waardeering van de manier, waarop Heda zijn banketjes vereeuwigde, zoodat deze
nieuwe waardebepaling langzamerhand tot de voornaamste reden kon uitgroeien, waar
om zulke eenvoudige en onopvallende stillevens een onsterfelijken roem hebben ver
kregen.
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В. Compositie en kleur
Het vroege Vanitas-stilleven van Heda (afb. 44) toont, dat de jeugdige kunstenaar in
den aanvang van zijn loopbaan nog voor een deel steun zocht bij den nadrukkelijken
vorm van het uitgestalde stilleven. De hooge horizon verraadt deze neiging, terwijl ook
de zorg, waarmede een groot aantal requisieten met nijvere nauwgezetheid over het hel
lend vlak verdeeld zijn, in een zelfde richting wijst. Een vooruitgang bij de vorige
periode kan men evenwel bespeuren. De jonge schilder immers slaagde erin, een zekere
eenheid in de compositie te verkrijgen, ook al ging zijn belangstelling nog ouder ge
woonte uit naar een minutieuze bestudeering harer verschillende onderdeden. Reeds
bij het eerste werk van den meester begint zich dan ook een nieuw element op den
voorgrond te plaatsen, dat men bij het uitgestalde stilleven tevergeefs zal zoeken.
Geboeid wordt Heda namelijk door de uitbeelding van de atmosfeer, die zich rond de
door hem voorgestelde voorwerpen bevindt en vooral richt hij daarom zijn aandacht
en toewijding op het schilderen van het gedempte licht, dat in een roemer weerkaatst
en over vergeelde folianten en een geh¿imzinnigen schedel valt Van structuur is de
compositie overigens nog vrij zwak en het licht wordt derhalve gaarne als een welkom
hulpmiddel aanvaard, om aan het paneel een gebonden aanzien te geven; de warme
atmosfeer helpt in een niet onaanzienlijke mate mede, waar de nog zonder veel onderling
verband gerangschikte opstelling der voorwerpen te kort schiet.
On een van de wezenlijke eigenschappen van het oeuvre van Willem Claesz. Heda
kan zoodoende reeds onmiddellijk de aandacht worden gevestigd: van den aanvang af
bedient de schilder zich bij den opbouw zijner compositie voornamelijk van een atmosfeer-perspectief, waarbij de lijnen in de compositie slechts een begeleidende rol spelen.
Wanneer de meester zich een probleem stelt, benadert hij het in de volgende jaren
aanvankelijk bij voorkeur in zijn meest eenvoudigen vorm, zooals dit onder m:er blijkt
op een paneeltje uit 16251). De vertrouwde roemer staat tegen een lichten achtergrond
op een blankgeschuurde tafel; slechts weinige, zeer ondergeschikte elementen zijn aan
de compositie toegevoegd; een mes, een walnoot en enkele druiven worden namelijk
in de ordonnantie opgenomen, om het lichtgekleurde tafelvlak met enkele toonaccenten
te verlevendigen. De moeilijkheden, verbonden aan een hjnencompositie, verdwijnen
zoo vrijwel geheel. De horizon is bovendien gezakt en men behoeft geen vrees meer te
hebben, dat de roemer van een al te hellend vlak zal afglijden.
De composities van den schilder blijven de eerste jaren zeer eenvoudig, zooals bijvoorbeeld blijkt uit het stemmige stilleven van 1630 (afb. 45). De achtergrond is minder licht geschilderd, zoodat de kunstenaar gelegenheid krijgt den achtertafelrand in een
atmosferisch halfduister te vervagen; een van de meest sprekende eigenschappen der
periode van het uitgestalde stilleven: de nauwkeurig bepaalde horizon, verdwijnt zoodoende vrijwel geheel. De talrijke olijfgrijze tonen, waarin het tinnen bord is geschilderd,
verschillen bovendien maar weinig van de grijze nuances van den achtergrond, terwijl de
' ) N r 174
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Nr 212. Paneel 94 χ 68.5 cm, gem. en ged. 1664
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matgroene contour van den roemer slechts nauwelijks volgbaar is. De lineaire effecten
hebben derhalve plaats gemaakt voor een gevoelig perspectief van nuances, zoodat de
kunstenaar een fijnzinnige atmosfeer rond de voorwerpen weet te scheppen, waardoor de
ruimte op een andere wijze niet minder waarneembaar is bepaald.
Maurois spreekt van een ,,climat" rond zijn romanfiguren; evenzeer zou men hier
van een climat rond levenlooze gebruiksvoorwerpen kunnen spreken. In dit nauwelijks
te omschrijven, evenwel overal tastbare klimaat speelt zich het stilleven van W . C. Heda
af; gesteund door het voorbeeld eener gelijktijdige stijlontwikkeling, ziet de kunstenaar
zoo vrijwel geheel af van een op lijnen gebaseerde schikking en geeft hij zijn voorkeur
te kennen voor de atmosfeer, die o p een andere wijze een tastbaar contact tusschen
den eenvoudigen roemer, het tinnen bordje en den achtergrond verzekert.
In 1630 schilderde Heda ook een iets rijker stilleven o p een ongedekte tafel (afb. 50).
Opnieuw staat de roemer tegen een lichten achtergrond. De compositie is uitgebreid
met een omgevallen berkemeyer o p een versierden hoogen voet; een gedeeltelijk ge
schilde citroen, een broodje, enkele tinnen bordjes en een mes completeeren de voor
stelling, waarin zich een ander voorliefde van den meester openbaart, n.l. om naast het
verticale element, dat door den roemer gevormd wordt, een tweede, meer horizontaal
gerichten factor in de compositie te betrekken. Deze voorliefde krijgt een definitieven
vorm in een schilderijtje, dat waarschijnlijk ook rond het jaar 1630 ontstaan is (afb. 5 1),
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en zich nu in een particuliere verzameling
te Londen bevindt'). Naast den staanden
ovalen roemer is hier een rijkversierde
zilveren schaal op hoogen voet naar ach
teren omgevallen. Een streven naar een
verdeeling in horizontale en verticale lijnen
kan men waarnemen. Van een uitge
sproken verticale lijn is evenwel slechts
theoretisch sprake, omdat de schilder
deze in den roemer, een verticaal gericht
vlak van olijfgnjze nuances, heeft opge
nomen. De horizontaal spreekt duidelijker
en wordt wellicht daarom door het be
geleidende element van de omgevallen
schaal min of meer verzacht. Het zilveren
voorwerp biedt den schilder overigens de
gelegenheid in overvloed, om zich aan het
Nr 179. Paneel 44 X 40.5 cm
W. С. Heda
schilderen der glanslichten te wijden. Een
abrikoos en enkele hazelnoten voltooien
de uiterst elementaire schikking, die door den kunstenaar voornamelijk werd ter hand
genomen om een ruimte te scheppen. Het grondvlak van deze ruimte wordt door het
tafelvlak omschreven ; de ruimtebeelding onstaat echter voornamelijk door het stnjklicht
over de voorwerpen, waardoor een atmosferische derde dimensie ontstaat. De schuin
naar achteren omgevallen schaal doet in dit verband nog vrij opzettelijk als een hulp
middel aan. In zijn latere werken zal Heda evenwel de njke vruchten van deze eenvoudige
studie oogsten. Al komt de omgevallen schaal herhaaldelijk in zijn composities terug,
het opzettelijke karakter verdwijnt van lieverlede geheel.
In een rijken vorm herhaalt hij het thema op een stilleven van ló^z 2 ). Opvallend is
in dit werk het streven van den schilder om het stilleven met den achtergrond te verbinden, waarbij hem een meer naar achter geplaatst glas zeer goed van pas komt.
Wederom iets uitgebreider is de ordonnantie van het stilleven van 1634 met de
gebroken berkemeyer (afb. 52)'). Het oorspronkelijke thema is opnieuw als centrum der
compositie opgenomen; ook al verschilt de zilveren schaal in vorm en ornamentatie
van de hierboven besproken soortgelijke voorwerpen, door het samenspel der subtiele
lichtschakeeringen heeft de kunstenaar een hechten band gelegd tusschen de twee voornaamste requisieten van het stilleven. De reeds aanzienlijk rijkere compositie verkreeg
zoodoende een sterke structuur, waardoor het den meester mogelijk werd de hoofdgroep te omgeven door een grooter aantal requisieten dan hij tot dan toe gewend was.
Een tweetal tinnen borden, een paar oesters, de gedeeltelijk geschilde citroen en een
omgevallen en gebroken berkemeyer liggen en staan in een krans rond den roemer en
')Nri79.

^№185.

JJNriS/.

65

52. W . С . H e d a

Nr 187. Paneel 43 X 57 cm, gem. en ged. 1634

wel zoo, dat een tinnen bord voor den roemer over den rafelrand heen staat te wippen
en de krullende schil van den citroen over den rand van het bord naar beneden hangt.
Dit verdubbelde element van beweging is wellicht het gevolg van een barokke vormen
taal, die in dat geval ook bij den meester van het Monochrome Banketje een invloed heeft
laten gelden. Het heldere geel en het wit van de schil versterken bovendien het verticale
element in de compositie, dat niet door enkele lijnen, maar op den aan Heda eigen aard,
dus door toonvlakken wordt bepaald. De dieptewerking van het schilderij vindt in de
een weinig getemperde herhaling van het wit der oesters, die diagonaalsgewijze meer
naar achter gegeven zijn, een onopvallenden geleider. Deze gradatie zoekt hij blijkens de
hier gegeven voorbeelden in zijn eerste periode voornamelijk te bereiken, door het voor
gestelde stilleven met den achtergrond in verband te brengen.
Het streven van het over den tafelrand geplaatste tinnen bord en de overhangende
schil kenmerkt een kentering in zijn stijl, die in een tweede periode tot uiting komt. Blijft
de uitgebeelde ruimte immers aanvankelijk beperkt door het tafeloppervlak en den
achtergrond, waarbij de compositie naar de diepte wordt geèchelloneerd, in de tweede
periode van den meester wordt de voorgrond van het schilderij in de compositie opgenomen, terwijl oversnijdingen van den voorsten tafelrand herhaaldelijk beginnen voor
te komen. De composities worden rijker aan voorgestelde requisieten, die Heda dikwijls
5

66

53-Jan Albert Rootius

Nr 248. Paneel 58 χ 81.5 cm, gem. en ged. 165-

op den voorgrond plaatst. Rond 16 30 zet deze tweede, rijkere periode in en een paneel
uit 1635 levert er een belangrijk voorbeeld van'). Naast den grooten roemer staat een
zilveren avondmaalsbeker, waarvoor een bord met een geschilden citroen en een mes
geplaatst zijn. Links staat een groóte tinnen schaal met de resten van een pastei, waarvoor een berkemeyer in stukken is gevallen.
Een soortgelijke avondmaalsbeker komt in het paneel in het Louvre voor (afb. 54);
dit stilleven uit 1637 bezit een vrij krachtige compositie, die van een hoog maatglas en
een zilveren zoutvat wigvormig is opgebouwd. Een tinnen schaal met een aangesneden
pastei staat achter een tinnen bord, dat op de gebruikelijke manier over den rand van
de tafel heen staat en waarop een naar voren omgevallen glas met vleugelvoet ligt2).
Duidelijk spreekt hieruit het streven van den schilder om de dispositie naar voren te
ontwikkelen en wel in tegenstelling met de werken zijner vroegere periode, waarbij de
compositie meer naar den achtergrond werd georiënteerd. Ook op dit schilderij zijn de
•voorwerpen rond een verticaal element geplaatst; de krans komt aan de voorzijde over
den tafelrand heen. Het was de klaarblijkelijke bedoeling van den kunstenaar, de compositie letterlijk en figuurlijk in het oog te laten springen. In tegenstelling tot het op een
bruingnjzen ondertoon gecomponeerde oeuvre van Claesz kenmerkt het oeuvre van
') Nr 194.
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Nr 196. Paneel 44 χ 56 cm. gem. en ged. 1637

Heda zich door een olijfgnjze gamma. Vooral in de hier besproken eerste twee perioden
zijner ontwikkeling valt dit sterk op, omdat zijn eenvoudige composities steeds aan een
klein aantal weinig kleurrijke requisieten blijft gebonden.
Meer nog dan bij Claesz krijgt men bij de beschouwing van het oeuvre van Heda
den indruk, dat wit en zwart de voornaamste kleuren op het palet van den meester zijn
geweest; ook de andere tinten, die bi] de uitbeelding van zilver en tin, van de etens
resten en andere requisieten gebezigd worden, lijken steeds met deze beide hoofdtonen
te zijn vermengd, zoodat het colonet van Heda als een aantal min of meer kleurige
nuances van grijs aandoet. Bovendien verwerkt hij in den achtergrond gaarne een matte
olijfgroene tint, die aan de bestorven glaskleur van den roemer verwant is. Daar dit
gebruiksvoorwerp bijna steeds een belangrijke plaats in de compositie inneemt, vormt
de olijfgnjze nuance veelal een van de meest bindende factoren en draagt hierdoor in
een niet geringe mate bij tot de verwerkelijking eener atmosfeer, díe voor het oeuvre
van Heda kenmerkend is.
Na 1 640 ziet men in het oeuvre van Heda opnieuw een wijziging intreden. De compositie krijgt een voller en rijker karakter, dat evenwel bijna nooit overdadig aandoet,
omdat de beheerschte aard van den kunstenaar de hulpmiddelen der compositie veelal
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— figuurlijk en vaak ook letterlijk — op den achtergrond weet te brengen en zoodoende
meestentijds een resultaat van voldragen allure ontstaat. Een paneel uit 1642 geeft in
deze nieuwe ontwikkeling bereids een goed inzicht1). De talrijke bekende requisieten
zijn opnieuw opgesteld. Het middelpunt der compositie is nu evenwel geheel op den
achtergrond geschoven. De fluit en de roemer gaan bovendien voor een aanzienlijk ge
deelte verborgen achter een geopend mosterdpotje, een broodje en een zilveren schaal,
2
die wellicht als een „Hansje-uit-de-kelder" mag worden aangemerkt ). De dischgenooten
zouden in dat geval een toekomstige blijde gebeurtenis in het familieleven hebben
gevierd (afb. 67). Het zuiver lineaire element heeft de schilder klaarblijkelijk steeds
') N r 2 0 4
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minder noodig, al markeert hi] een verticale geleding in de compositie op een meer
picturale wijze door het witte tafellaken, dat juist onder de fluit en den roemer in een
breeden plooi aan de voorzijde over den tafelrand naar beneden valt.
Vanaf het hooge punt op den achtergrond ontwikkelt zich de dispositie in een waaier
vormige spreiding naar voren ; het been van de ham links en het ivoren heft van het mes
rechts op den voorgrond bepalen deze zich naar voren openende ordonnantie. Op
eenvoudiger wijze neemt Heda een soortgelijke opstelling nogmaals ter hand voor het
stilleven in de National Gallery te Londen (afb. 48), dat omstreeks 1645 ontstaan zou
zijn'). Ook hier vindt men een sterk verticaal element op den achtergrond, dat door de
hooge zilveren schenkkan wordt gevormd en op bescheiden wijze wordt begeleid door
het klokvormige zoutvat links en de berkemeyer rechts. Een wit beenen heft wijst op
den voorgrond diagonaalsgewijze naar de diepte; een beweging, die versterkt wordt
door een wit peperzakje, waarvan de inhoud op een tinnen bord is uitgestrooid. Sterker
nog als heftig wit kleuraccent werkt het heldere linnen tafellaken, dat op het rechter
gedeelte der tafel ligt. De diagonale richting wordt min of meer opgevangen door
een fayence bordje, geheel rechts op de voorstelling. Al is de waaiervormige beweging
getemperd, niettemin ontkomt men niet aan het gastvrije gebaar van den schilder, dat op
wel zeer gulle wijze tot den disch uitnoodigt en bet goedmoedig glimlachend portret
van den meester in de herinnering roept. Dit ruime en gastvrije gebaar vindt een voor
treffelijke vertolking in het stilleven uit 1656 (afb. 55), waar een vorstelijk verzorgd
ontbijt klaar staat voor den toeschouwer, die op een uitnoodiging zonder reserve nog
slechts nauwelijks hoeft toe te zeggen2).
Deze vriendelijke invitatie schijnt sa
mengevat te worden in het heft van het
mes, dat ons wordt aangeboden, om de
ham te snijden. Slechts zelden zal men
overigens een mes met het lemmet over
den tafelrand naar voren zien wijzen.
Veeleer ligt het in de bedoeling van den
kunstenaar een rustige ruimtebeelding
naar de diepte te suggereeren. Hier werkt
dus een omkeering der dynamiek van
Rembrandt, die op de Nachtwacht een
bewegelijk gestrekte partizaan in handen
geeft aan een naar ons toestappende
luitenant, waardoor het voorvlak heftig
wordt verbroken.
In het stilleven van 1656 is de com
positie zoo overvloedig geworden, dat
men zich de barokke vormtaal ter') Vorenkamp. p. 34.
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stond eigen maakt; de schilder regeert de beperking der ruimte en opent de voorzijde der
voorstelling, zoodat ook dit stille schouwspel op den toeschouwer aan schijnt te komen.
Naast de reeds vele malen toegepaste middelen, zooals het opzij schuiven van de groep
en de schuine opstelling naar de diepte, wordt het stilleven zoo een nog beter voor
beeld van een barok vormgevoel, dat reeds in 1642 door Rembrandt op een meester
lijke wijze was veroverd.
Tegelijkertijd met dezen rijkeren vorm der compositie is ook de kleurengamma uit
gebreider geworden. De olijfgroene toon, die het vroegere werk van den meester ken
merkt, dient nog slechts als zwijgende ondergrond, om een betrekkelijk groot aantal
kleurschakeenngen met elkaar in overeenstemming te brengen Wellicht is in dit stil
leven een invloed van Kalf te bespeuren; waarschijnlijker nog van Rembrandt, den
grootmeester, wiens werk op verschillende generaties van schilders een stempel heeft
gedrukt.
Nog in 1665 wordt Heda door deze voldragen compositievorm geboeid (afb. 56),
zooals moge blijken uit het warme stilleven, waarop wederom vele bekende voorwerpen
uit 's meesters laatste periode staan afgebeeld").
Dank zij de vruchten in het fayence bakje links op den voorgrond is het paneel
nog kleuriger geworden ; in de sterke structuur der compositie herkent men echter spoe
dig de hand van den meester, die opnieuw het tafellaken keurig over het tafelkleed dra
peert, zooals ook vroeger zijn gewoonte was.

C. Groei en karakter
Nu men heeft kennis gemaakt met den vorm, waarin W. C. Heda zijn onderwerpen
schikt, en men zich heeft ingeleefd m de teere atmosfeer, die de vertrouwde gebruiks
voorwerpen, tot een ontbijtje gecomponeerd, geholpen door een diffuus lichtschijnsel
tot elkaar brengt, nu is het oogenblik gekomen, om met deze verworven gegevens de
ontwikkeling van dit talent meer van nabij te volgen en aan de verschillende werken
te toetsen.
Gelijk men in staat was in het werk van Claesz een hoogtepunt vast te stellen, toen de
schilder Л)п gaven op de meest volmaakte wijze in harmonie wist te brengen met zijn
stillevenopvalting, die in het eenvoudige Monochrome Banketje op waarlijk meester
lijke wijze wordt belichaamd, zoo ook is het vervolgens mogelijk om van een climax m
het oeuvre van Heda te spreken. Het ligt in de bedoeling ook bij dit hoogtepunt een
enkel oogenblik stil te staan, omdat het behalve uit den groei, die 's kunstenaars volledig
oeuvre vertoont, slechts mogelijk is het karakter en den aard van Heda te leeren kennen
uit die stillevens, waarin zijn gaven zijn ideaal het dichtst weten te benaderen.
Het vroege vanitasstilleven toont, dat Heda bij den aanvang van zijn schildersloop^Nrii^
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baan slechts met zwakke banden is verbonden aan de eerste, vage en nog onvolgroeide
ontwikkelingspenode van het zelfstandige stilleven. Nieuw blijkt evenwel de bezielde
atmosfeer, de bezonken rust, waarin de stille voorwerpen staan ondergedompeld Diep
is de berusting van schedel en foliant, die door vele innige herinneringen met het verleden verbonden schijnen, in een geduldige roerloosheid hebben de voorwerpen hun
plaats binnen éen ruimte gekregen, die bijna handtasteh]k waarneembaar is en als zoodanig derhalve een wezenlijke vernieuwing beteekent
Het litteraire, emblematische genre der allegorie wordt na deze eerste poging, volledig losgelaten, m het vervolg rangschikt de meester zijn voorwerpen welhaast zonder
eenige bijbedoeling Zij schijnen daardoor aan eigen inhoud te winnen, zoodat ze,
verre van een gebrek aan verbeelding bij den kunstenaar te demonstreeren, veeleer het
bewijs vormen voor het tegendeel Voldragen is hun gehalte, droomeng de atmosfeer,
waarin zij zich bevinden en die door Heda als een soort tooverkring wordt gebruikt,
om tusschen de voorwerpen en den beschouwer een innerlijke verstandhouding te
scheppen In het stilleven van 1625 blijkt bereids een litteraire aanvulling overbodig
geworden De voorwerpen staan bijna achteloos in de atmosferische ruimte en behouden
hun sterfelijke bepaaldheid, al schijnen ze daardoor nimmer levenloos Bijna onveranderd
worden ze steeds door den kunstenaar opgesteld, zonder dat hun beteekenis een uitsluitend vormelijke waarde aankondigt
In 1629 schildert Heda een volledig vischontbijtje, waarop, zooals gebruikelijk,
talrijke bekende requisieten voorkomen') Opnieuw staat een groóte roemer naast een
tinnen schaal, waarop een welverzorgde visch ligt, een mes, een uurwerkje, en talrijke
andere bekende voorwerpen completeeren de groep Deze wonderlijke herhaling van
motieven, welke nooit cerebraal of schools aandoet, verraadt den toeschouwer het geheim van den bezielden kunstenaar, die op een steeds wisselende wijze in staat is, het
telkens opnieuw aanschouwde tot een voortdurende bron van emoties te maken Na
het lichte paneel uit 1630 (afb 50) en een ander uiterst eenvoudig en zeer gevoelig
stilleven (afb 45) uit hetzelfde jaar, moet de aandacht gevestigd worden op een prachtig
paneel, dat eenige tientallen jaren geleden uit de Galene Weber verkocht werd1)
Gelijk vele stillevens van den meester vertoont ook dit schilderij den bekenden, grooten
roemer, waarnaast een zilveren schaal is omgevallen
Dit laatste werk is bovendien belangrijk om de overeenkomsten, die het bezit met
een paneel m het Kaiser Friedrich Museum te Berlijn dat onder den naam Pieter Claesz
is opgenomen (afb 57) Deze toeschrijving is te danken aan een monogram, dat op het
lemmet van een op den voorgrond van dit paneel voorkomend mes is aangebracht
Afgezien van de ingetogen sfeer, die uit dit werk spreekt en nauwelijks bij het spontaner
karakter van Claesz schijnt aan te passen, maar eerder den aard van den ouden Heda
zou kunnen verraden, is de fijngevoelige wijze, waarop de hchtspelingen door den glazen roemer en op den zilveren schaal is gegeven, niet in overeenkomst met de ruige
schilderwijze van den meester, wiens naam het heden draagt') Daar bovendien de alge')\ T ri75

*)Nri78
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meene kleurengamma op ohjfgrijs is afgestemd, is het waarschijnlijk, dat dit schilden]
door W . С. Heda werd vervaardigd. Als een ruimer opvatting van het thema, dat be
reids op het voorgaande stilleven van den meester tot uiting kwam, past het bovendien
voortreffelijk in het oeuvre van dezen kunstenaar. De echtheid van het monogram kon
door de tijdsomstandigheden niet worden onderzocht; een toeschrijving, uitsluitend ge
grond op een altijd vrij onpersoonlijk blijvende onderteekening blijft evenwel aan twijfel
onderhevig, vooral zoodra stijkritische argumenten een ander voorstel aannemelijk
zouden maken. Inmiddels zal over dit werk na een nader onderzoek der signatuur in
gunstiger tijden het verlossend woord wellicht kunnen worden gesproken. Bovendien
werd aan de authenticiteit van het monogram van Pieter Claesz reeds herhaaldelijk op
goede gronden getwijfeld, zoodat het althans voorloopig verantwoord is, het besproken
stilleven onder het oeuvre van Heda te rangschikken, waarbij ten overvloede mag
worden gewezen op het paneel van Heda in het Rijksmuseum te Amsterdam, waarop
eveneens een valsch Pieter Claesz-monogram voorkomt (afb. 47). Uit het ontstaansjaar
van het stilleven te Berlijn zal waarschijnlijk ook een gesigneerd paneel dagteekenen,
waarop opnieuw de groóte roemer in samenhang met den zilveren schaal is afgebeeld1).
Geleidelijk aan neemt de kunstenaar het thema als uitgangspunt eener meer uitgebreide
' ) № 181.
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compositie, zooals blijkt uit het paneel van 1631 (afb. 58), dat dank zij de wederom
opgestelde voorwerpen als een oude bekende aandoet'). De voorstelling werd evenwel
uitgebreid tot een volledig banketje, waarbij een terdege aangesproken pastei een hoofd
rol vervult. Als tegenhanger van dit stilleven ontstond waarschijnlijk een soortgelijk
stilleven van Heda, waarop een eendere voorstelling staat afgebeeld (afb. 59)').
De schilder blijkt reeds in het begin van zijn schildersloopbaan het onderwerp tot
in alle lichtnuances te beheerschen. Bovendien valt een opmerkelijk streven naar ruimtebeelding in het oog door de manier, waarop de kunstenaar een dieptewerking met zijn
omgevallen requisieten heeft weten te bereiken. Vooral de omgevallen zilveren schaal
vormt hierbij natuurlijk een belangrijk hulpmiddel, omdat deze voor den grooten roe
mer — het steunpunt der compositie — als een krachtige lichtvanger dienst doen. De
bewerkte onderzijde glinstert in een overdadig licht, dat meer getemperd over de bol
vorm der coupe valt en tenslotte nog weer gedempt wordt in de glanshchten op den
roemer. Deze geleidelijke gradatie van lichtsterkten prononceert een beweging naar de
diepte, die als het bij landschappen gebruikelijke luchtperspectief werkt. Op het laatst
genoemde paneel wordt de dieptewerking nog eens onderstreept door de lijnen, die
langs den huls en een rijk bewerkt messenheft naar den horizon wijzen.
De beide pendants spreken tenslotte reeds overduidelijk van 's meesters voorkeur,
om het welverzorgde ontbijt der gegoede burgerij tot zijn onderwerp te maken. Talrijke
^МпЗг.
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voorwerpen vertoonen door hun kostbaar materiaal en welverzorgde uitvoering on
omwonden den welstand hunner eigenaars.
Omstreeks de jaren 16^0 en 16 j i is waarschijnlijk ook het paneel ontstaan, waarop
opnieuw de groóte roemer tezamen met een omgevallen zilveren schaal is weergegeven1).
Steeds is het weer hetzelfde thema, dat den meester boeit. Telkens neemt hij den roemer
en de schaal tot onderwerp van zijn banketje, waaraan hij steeds een herboren aanschijn
weet te geven, zooals opnieuw uit een prachtig stilleven uit het jaar 163 3 blijkt(afb. 179)*).
In 1634 is een groot aantal belangrijke stillevens van den meester ontstaan.
Merkwaardig, voornamelijk om het behandeli]ke onderwerp, lijkt een paneel, waar
op de kunstenaar van zijn gebruikelijke thema afwijkt'). Een aantal exotische schelpen
liggen op een gedeeltelijk met een tafelkleed bedekte tafel, waarop bovendien naast een
gevuld wijnglas een nautilus-schelp met een rijkbewerkten voet staat. De compositie
zoowel als het onderwerp van dit schilderij vallen ten eenen male buiten het kader van
het werk van Heda. Het litteraire onderwerp, dat in 1621 de voordeur scheen te zijn
uitgezet, zou hier in den vorm eener uitheemsche vertelling door de achterdeur weer
binnensluipen. Er bestaat geen reden om aan de signatuur, die op het stilleven voorkomt,
te twijfelen. Men moet derhalve aannemen, dat de kunstenaar hetzelfde jaar, waarin hij
•)Nri84.
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verschillende traditioneele banketjes schildert, zijn geest heeft willen vernieuwen, ten
einde zich door nieuw bloed een voldragener geestelijke nakomelingschap te verzekeren
Eenvoudiger nog en meer voor de hand liggend kan deze merkwaardige indringer wellicht verklaard worden met een opdracht, hem door een verzamelaar van rariteiten verleend. Het ligt immers wel m den geest van dien tijd, te veronderstellen, dat het stilleven als een portret werd beschouwd van een aantal min of meer belangrijke voorwerpen van het dagehjksche of officicele leven Terecht kon de verzamelaar trotsch zijn
op de met veel zorg van vreemde kusten bijeengebrachte schelpen van wonderlijk formaat Terecht ook het hij ze door den in de gewenschte richting geonenteerden kunstenaar vereeuwigen. In dit geval zou de kunstenaar dus niet aan een litterair genchten
eisch van den tijd tegemoet komen, maar juist door het aanvaarden van een ongewone
opdracht onbewust een bepaalde zijde belichten van de opvatting, waarin zijn bescheiden werken ontstonden en die door de hedendaagsche geestesgesteldheid veelal over
het hoofd wordt gezien. Wanneer de stillevenschilders het preeken van de Vanitas ontgroeien, behoeft het immers niet in te sluiten, dat zij enkel en alleen zintuigelijke indrukken
zouden weergeven, zonder hun werk eenig gehalte mede te deelen
Terwijl de meester in zijn banketjes met alle kracht streeft om het wezen der dingen
te benaderen, wordt hij bij het conterfeitsel van een rariteitenkabinet gedwongen, zich
aan de meest nuchtere feiten te houden. Van deze voor hem ongewone mogelijkheid
keert de schilder zich evenwel spoedig af: een reeds besproken banketje geeft weer opnieuw de oude, bekende requisieten in een slechts lichtelijk gewijzigde groepeering
(afb. 46). De verticale steunpunten der compositie zijn, in tegenstelling met vroegere
werken, op dit paneel bereids aanzienlijk naar den achtergrond geplaatst, zoodat de schilder op den voorgrond de ruimte vormt, om een aantal tinnen borden op te stellen;
hij krijgt zoodoende de gelegenheid, aan zijn streven naar atmosferische ruimte ook
plastisch gestalte te geven.
Gedrongener daarentegen en meer in zichzelf gekeerd is de compositie van het paneel
te Gent, waar een omgevallen Jan Steen-kan voor den grooten roemer ligt (afb. 49).
De achtergrond van het stilleven wordt, in tegenstelling met den gebruikehjken grijzen
achtergrond, gevuld door een overdadig landschap van boomen, bergen en architectuurfragmenten. Op verschillende plaatsen, waar deze achtergrond de requisieten van het
stilleven raakt, zijn evenwel aanwijzingen voorhanden, dat het landschap eerst later aan
de voorstelling werd toegevoegd. Deze „bouwnaad" gaf een voucher aanleiding tot de
conclusie, dat het landschap van een anderen kunstenaar stamt, terwijl de manier van
schilderen zijns inziens zelfs op een veel latere periode van ontstaan moet wijzen, waarbij
met name Millet als schilder van dit romantisch landschap in aanmerking zou komen')
In ieder geval vertoont de wijze van schilderen belangrijke verschillen met die, welke van
Hcda bekend is, zoodat tegen diens auteurschap terecht geprotesteerd schijnt te worden
Het schilderij van Abraham Susemer (afb 60), dat eveneens een stilleven voor een landschapachtergrond in beeld brengt, kan hierbij als een tegenbewijs dienst doen1) Ook
') Fnedlander, Dr M J Mededeeling in het Archief van den Kunsthandel P. de Boer te Amsterdam
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al blijkt immers aan de glimlichten der
ateliervensters in den roemer, dat het
werk binnenshuisgeschilderd werd, vooren achtergrond zijn niettemin zuiver met
elkaar versmolten, waardoor op ondub
belzinnige wijze een enkele makershand
spreekt. Een soortgelijk, opnieuw aan
Heda toegekend geval, vindt men in een
particuliere verzameling te Den Haag1).
Dit werk stamt uit 1655 en bezit een
variant, die in 19 j 9 te Warschau geëxposeerd zou worden en waarop, vergeleken bij het voorgaande stilleven, slechts
kleine verschillen in het landschap te ontdekken zijn1). Is dit laatste schilderij, dat
overigens nooit in een bereikbaarder oord
tentoongesteld werd, een eigentijdsche
copie van het daarvoor vermelde werk,
dan zou men moeten veronderstellen, dat
59· Abr. Susenier
Nr 262. Doek 54 Χ 44 cm, gen
het landschap op dit stilleven, zoo al met
van Heda zelf, toch van een zijner tijdgenooten stamt. Ook de mogelijkheid, dat het een
copie uit later tijd is, lijkt echter met uitgesloten; hiermede zou dan tevens de hierboven
vermelde meening, waarbij een later kunstenaar als Millet genoemd wordt, in beginsel
aan waarde winnen. Onduidelijker nog wordt het probleem door het feit, dat voor jaren
een derde soortgelijke compositie werd geveild, die overigens sindsdien niet meer aan
de oppervlakte is gekomen'). Laatstgenoemd schilderij vertoont volgens de afbeelding
in den veilingscatalogus een vrijwel identieke dispositie met het stilleven uit 1655;
de achtergrond blijkt evenwel op de gebruikelijke wijze van het Monochrome Banketje
egaal grijs gegeven, terwijl zelfs geen sporen van een landschap aanwezig zijn. De zeer
waarschijnlijk foutieve toeschrijving aan Pieter Claesz, al of niet door een geduldig
monogram geschraagd, behoeft de verwarring nauwelijks nog grooter te maken.
Wanneer men tenslotte aanneemt, dat de respectieve dateeringen van 16 j 4 voor
het eerstvermelde paneel en 1655 voor het daarop besproken schilderij, op waarheid
berust—enerisvoorloopiggeen enkele overweging om aan de echtheid der signatures te
twijfelen —, dan blijft het verwondering wekken, dat de achtergronden op beide stillevens geen noemenswaarde ontwikkeling in stijl en schilderwijze vertoonen, maar veeleer op eenzelfde periode schijnen te wijzen. Een uiteindelijke oplossing voor dit probleem te geven zal slechts mogelijk zijn, wanneer de verschillende werken naast elkaar
vergeleken kunnen worden en wanneer de verf van de verschillende achtergronden
met exacte middelen op haar ouderdom zal kunnen worden onderzocht.
') Nr 207a.
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Voorloopig blijft het aannemelijk, de stillevens van 1634 en 1655 als eigenhandige
meesterwerken te aanvaarden onder voorbehoud, dat de achtergronden mogelijk op een
later oogenblik werden overschilderd. De andere werken worden dan tot nader order als
stillevens uit de school van Heda gerangschikt met dien verstande, dat zal moeten wor
den onderzocht, of, en, 200 ja, wanneer de achtergrond o p het werk te Warschau werd
overgeschilderd, waarmede dan tevens een aanwijzing zou zijn gevonden voor de da
teering van den achtergrond der eerst besproken stukken.
Opnieuw is de toeschouwer op bekend terrein aangeland, wanneer hij, als van ouds,
omringd wordt door een aantal vertrouwde requisieten, die o p een stilleven van 1635
met nieuw élan zi]n opgesteld (afb. 61)'). In hetzelfde jaar vervaardigt de meester nog
een paneel, met een groot aantal voorwerpen 2 ) ; omstreeks dezen tijd zal ook het stilleven
in het Museum te Karlsruhe ontstaan zijn (afb. 62)'). In 1635 is tenslotte ook het werk
ontstaan (afb. 70), dat met de verzorgde wijze, waarmede de glanslichten op een tinnen
Rembrandtkan werden aangebracht, en de kalme, beheerschte penseelvoering direct op
het voorgaande aansluit. Men herkent het weloverwogen handschrift van den meester
in de van gedempt licht doordrenkte atmosfeer en in den olijfgroenen toon, die het stil•jNr^z.
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leven beheerscht. Het stilleven in het Louvre vervaardigt de schilder in 16^7 (afb. 54);
het vormt een phase in de ontwikkeling van 's meesters vermogen om de atmosferische
ruimte in beeld te brengen. Men kan deze ordonnantie overigens met het ontbijtje van
den portretschilder Jan Albert Rootius in verband brengen (afb. 5 3) ; aan den grooteren
kleurenrijkdom merkt men echter dat het werk aanzienlijk later ontstaan moet zijn, ook
al komt hij wellicht voort uit de behoefte van den kunstenaar, om zijn voorstelling, die
aan atmosferische eenheid te kort schiet, boeiender te maken door een breeder kleuren
gamma1).
In 1638 is een groep schilderijen ontstaan, die allen eenzelfde compositie vertoonen
en meestentijds slechts van onderling zeer weinig verschillend formaat zijn. Een werke
lijk door den meester gesigneerd en gedateerd stilleven, dat ook door zijn quahteit zeer
goed in het hier besproken oeuvre van den meester past, moge het uitgangspunt vormen
voor een nadere ontleding2). Een tinnen schenkkan is over de tafel omgevallen, zoodat
het oor en de tuit parallel met den tafelrand moest worden gegeven. Links staat een
fluitglas met versierden voet; een zilveren schaal, een bierglas, een tinnen schotel met
een welverzorgde visch en enkele tinnen borden completeeren de compositie. Met de
varianten, waarvan er soms een enkele ,,Heda" gesigneerd is'), doet zich de vraag voor.
,

)Nr248.

^) Nr 197a.
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of de mogelijkheid bestaat, dat een oor
spronkelijk kunstenaar in staat is, zichzelven slaafs te copieeren. Over het alge
meen zal men geneigd zijn deze vraag
ontkennend te beantwoorden ; in dit bij
zondere geval maakt ook de ontwikkeling
van Heda's talent een negatief antwoord
waarschi]nlijk. De meester immers kreeg,
door zijn betrekkelijk beperkte keuze van
requisieten talrijke malen de gelegenheid
om in herhalingen te vallen. Niettemin
bleek een van de kenmerken van zijn
oeuvre, dat hij telkens weer opnieuw in 63. W . C . Heda
N r 197 b. Paneel 5 ¿ χ 68 cn
staat is een frischen kijk op een bekend
gegeven te vertoonen; het groóte aantal variaties op eenzelfde thema belicht juist
de typeerende veelzijdigheid van het overigens vrijwel in één richting ontwikkelde
talent van den meester. Er lijkt geen enkele reden aanwezig, waarom de kunstenaar
deze veelzijdigheid plotseling in het ¡aar 1638 zou prijsgeven, niet het minst, wanneer
blijken zal, dat deze hem in de volgende jaren nog geenszins heeft verlaten.
Waarschijnlijk is het derhalve, dat de verschillende bekende replieken (afb. 63) voor
een bepaald gedeelte in het atelier van den meester ontstaan zijn, toen deze, wellicht voor
een opdracht, zijn leerhngenschaar inschakelde, om een getrouwe copie van een door hem
geschilderd stilleven te vervaardigen. Een uiteindelijke oplossing voor het vraagstuk
zal eerst mogelijk zijn, wanneer de verschillende varianten naast elkaar kunnen worden
bestudeerd en met enkele stillevens uit het oeuvre der verschillende leerlingen worden
vergeleken, waarbij tenslotte de activiteit van copusten uit volgende eeuwen niet
over het hoofd dient te worden gezien.
Ook al kan echter bij den huidigen stand van zaken nog geen definitieve oplossing
worden verstrekt, het ongetwijfeld goed gesigneerde werk van den meester biedt voldoende gegevens, om de continuïteit in de ontwikkeling van 's meesters talent te handhaven. Zijn oorspronkelijke geest en uitzonderlijke begaafdheid spreken dan ook met
des te meer kracht uit een voortreffelijk geschilderde stilleven van 1639 (afb. 64) 1 ).
De stemmige belichting en de statige atmosfeer vragen met aandrang de aandacht voor
een zeer persoonlijk karakter en een uiterst oorspronkelijk talent, die allen twijfel —
mocht deze al gerezen zijn naar aanleiding van de hierboven vermelde groep — in staat
zijn weg te nemen. Wellicht is de herhaling der sterk verticale elementen, die door den
grooten roemer en de naar de diepte gewende Jan Steen-kan worden gevormd, een wat
onhandig aanpassen aan een door den meester nog niet volkomen geassimileerde, barokke
vormentaal; de onopvallende wijze, waarmede de voorwerpen in een krans, rond den
roemer geplaatst zijn, spreekt echter van een meesterlijk gemak waarvan de schilder
•) Nr 198.
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zich zonder bedenken weet te bedienen, wanneer hij zijn opvatting in beeld brengt.
Ook uit het jaar 1659 is overigens een groep van stillevens bekend, waarvan er een
de signatuur van den jongen Heda blijkt te bezitten') en die juist, zooals met de groep
uit 1638 het geval was, eenzelfde thema tot onderwerp hebben, dat slechts door uiterst
ondergeschikte, onderlinge verschillen wordt gevarieerd. Een schuin naar voren om
gevallen, bruingrijze, aarden kruik vormt het centrum der compositie, waarin als verti
caal element een berkemeyer op rijkversierde bekerschroef is opgenomen. Een Venetiaansch glaasje, het ronde zilveren zoutvat van het stilleven uit het Louvre, benevens
enkele tinnen borden, een mes en een waarschijnlijk op Perzische vormen teruggrijpend
reukkarafje zijn de overige requisieten, die de meester in een breeden kring op het tafelvlak heeft uitgestald. Een vorscher neemt zonder meer aan, dat deze geheele groep
schilderijen van de hand van W. C. Heda stamt en concludeert, dat zij een goed beeld
geven van Heda's streven naar ruimtebeelding2). Langzamerhand immers laat de meester
den zijkant van het paneel als uitgangspunt der compositie los. Ook al kan men het met
de styhstische overwegingen eens zijn, bij de toeschrijving der verschillende werken
aan Heda moet toch de bedenking gemaakt worden, die ook bij de toeschrijvingen van
de groep schilderijen uit 1638 gold. Willem Claesz. Heda is een te oorspronkelijk
') Nr 199b.

2

) Vorenkamp. p. 34.
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schilder: de aard, die uit zijn andere werken spreekt, gaat regelrecht tegen de veronder
stelling in, dat hij, zonder eenige variatie in de compositie aan te brengen, plotseling in
een vrij eentonige, dikwijls zelfs gebrekkige herhaling zou vallen. Wanneer men aanneemt,
dat de signatuur en de dateering van het paneel, dat in 1933 geveild werd en qualitatief op een zeer goed peil staat"), aan geen bedenkingen onderhevig gesteld kan zijn,
dan wordt de ook voor deze groep aanvaardbare verklaring aannemelijk, dat de andere
variaties (afb. 65) uit de school van den meester of uit handen van latere copiisten af
komstig zijn. Wellicht zal een enkel paneel na onderlinge vergelijking, die ook bij deze
groep voor een uiteindelijke oplossing noodzakelijk blijft, op stijlkntische gronden aan
den jongen Heda zijn toe te schrijven, die, ook al wordt hij eerst in 1642 officieel als
leerling ingeschreven, toch wel reeds in 1639 bij zijn vader in den leer zal zijn geweest.
Het beginsel, volgens welk slechts een dezer werken aan den meester wordt toe
gekend en de overige stukken uit de school van Heda worden geacht, vindt tenslotte
een niet onbelangrijk bewijs in den bekenden variant uit de groep van 1638, die voluit
C. Mahu is onderteekend2). Wanneer deze schilder, die zich meer met het copieeren
van stillevens heeft bezig gehouden, ш staat was een bepaalde, vrij getrouwe copie te
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leveren, bestaat er geen enkele reden om met te veronderstellen, dat hem zulks niet meer
malen is overkomen en dat er wellicht andere, nu onbekende schilders zijn geweest, die
door het maken van copièen in hun levensbehoeften trachtten te voorzien. In ieder
geval is een groóte voorzichtigheid bij het aanvaarden van toeschrijvingen met betrekking tot de hier aangeduide groepen wel gerechtvaardigd.
Zonder de minste reserve kan men zich tegenover een tweetal prachtige werken uit
1640 plaatsen. Uit beide stillevens blijkt opnieuw, dat zich in de compositie van Heda
een ontwikkeling aan het voltrekken is, die zich hoe langer hoe duidelijker gaat afteekenen en een overgang vormt tot de stillevens uit de laatste periode zíper ontwikkeling.
Het zwaartepunt der beide composities immers is op zeer geprononceerde wijze naar
den achtergrond der voorstelling verplaatst. Een maatglas vormt rechts het meest verticale element, dat versterkt wordt door een tinnen schenkkan en in mindere mate door
een bolvormig mosterdvaatje. Voor deze groep verticalen ligt op een, zich meer op den
voorgrond bevindend, middenplan een sterk verkort gegeven omgevallen zilveren
schaal. Ook het andere paneel bezit een zelfde opvatting in de compositie, zoodat men
den indruk krijgt, dat beide composities van den achtergrond naar voren komen1).
') N r 200 en N r 2 0 1 .
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Omstreeks hetzelfde jaar moet
ook het schilderij ontstaan zijn,
waarin de meester opnieuw het mo
tief van den roemer en den omge
vallen zilveren schaal heeft opge
nomen ' ). Ook in 1642 concentreert
de kunstenaar zich, nooit moe om
de lichtspelingen op het zilver en
het vaalgroene glas te volgen, weer
op het gelijke thema (afb. 66) 2 );
om de vele overeenkomsten wekt
dit werk een herinnering aan het stil
leven te Berlijn, dat tot nu onder
Pieter Claesz vermeld stond en hier
als een werk van Heda werd voor-
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gesteld (afb. 57). In haar betrekkelijke eenvoud vormt de compositie een bemerkenswaardig contrast met de werken uit de laatste periode van den meester, waarnaar een
ander stilleven een goede overgang vormt (afb. 68)').
Met een schilderij van 16 5 54) en het stilleven van 1656 (afb. 5 5 ) wordt dan definitief
de laatste phase van den meester ingeleid, al doet zich bi) de bespreking van deze werken
nog een probleem voor, dat slechts door een grondige, vergelijkende bestudeering der
wijd en zijd verspreide stillevens zijn oplossing kan vinden.
Bovendien is er een stilleven bekend, dat in nauw verband gebracht kan worden met
de twee reeds aangeduide werken van W. C. Heda 5 ). Reeds door de toeschrijving van
dit laatste exemplaar aan Kalf begrijpt men de ontwikkeling in het oeuvre van den
meester en is men in staat het bij deze en soortgelijke werken gerezen probleem op een
directe wijze te benaderen. De compositie van deze groep van schilderijen is immers
aanzienlijk rijker en overdadiger geworden; bovendien is de monochrome opvatting
van het banketje, die voor het werk van Heda typeerend bleek, prijs gegeven voor
een grooter schakeering van warme tinten, die oppervlakkig gezien, eerder aan Kalf
zouden doen denken.
De vraag is nu, of de grootmeester van het Monochrome Banketje in staat is geweest
met een nog steeds jeugdig élan een voor hem volkomen afwijkende richting in te slaan.
Een tweetal reeds besproken schilderijen (afb. 48 en 55) maken een dergelijke volteface weliswaar aannemelijk, al kan evenmin ontkend worden, dat een groep van deze
zoogenaamd rijke, aan den warmkleungen Kalf verwante Heda's, enkele karaktereigenschappen bezitten, die op het paneel van 1656 gemist worden. Niet onmogelijk
is het, dat te midden van deze groep werken schuil gaan, die van de hand van den jongen
Heda stammen. Deze immers was van een nieuwe generatie en als zoodanig beter in
staat zijn talent onder invloed van Kalf in eene richting te ontwikkelen, die de oude Heda
"jNrzoz.

2

)Nr203.

J) Nr 205.

f) Nr 208.

5) Nr 210.
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slechts met moeite kon volgen, om zoo onbewust een overgangsphase te scheppen van het
eenvoudige Monochrome Banketje naar den rijkverzorgden disch uit de hoogste bloei
periode der zeventiende eeuwsche Nederlandsche schilderkunst'). Als vaststaand feit
mag worden aangenomen, dat het schilderij van 1656 werkelijk door W. C. Heda
werd vervaardigd, evenals het kapitale schilderij, dat een jaar vroeger ontstond.
Merkwaardig blijft dan evenwel, dat dit laatste schilderij belangrijke overeenkomsten
2
vertoont met het stilleven, dat „Heda 1661" gedagteekend en gesigneerd is ) en op zijn
beurt weer in geaardheid aansluit op een paneel uit 1664'). Dit werk nu bezit in zijn
vormentaal weer een uitgesproken affiniteit met een rijk stilleven van 1666 (afb. 56) en
met een ander onbetwijfelbaar paneel, dat in een particuliere verzameling te den Haag
4
werd aangetroffen (afb. II) ).
Nu de verschillende zijden van dit vraagstuk beschouwd zijn, lijkt de meest eenvoudige
oplossing, althans voorloopig, ook de meest aanvaardbare. Het schijnt immers aanvan') P. de Boer, die zich met dit onderwerp heeft beziggehouden, bevestigt deze mogelijkheid met de
mededeeling, dat hem verschillende werken bekend zijn, die onder W . C. Heda gerangschikt zijn, en
in een gedeeltelijk gewijzigde signatuur, waarbij de kenmerken van den jongen Heda verdwenen zijn,
de overigens nog niet onderzochte waarschijnlijkheid in zich dragen, om in bovengemelden zin tot een
oplossing te komen. 2 ) N r 2 i i . ^ N r z i j . 4 ) N r 2 i 2 .
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keiijk gerechtvaardigd, de hier meer nauwkeurig omschreven stillevens van njken in
houd en barokker vormentaal in het oeuvre van den ouden Heda in te sluiten, waarbij
dan al of niet kan worden uitgegaan van de veronderstelling, dat deze latere werken
ontstonden onder invloed van Kalf of van dezen schilder verwante stillevens, die door
den jongen Heda of een zijner medeleerlingen vervaardigd werden. Het stilleven van den
jongen Heda (afb 113), dat de hier besproken werken in opvatting zeker nabij komt
en waarvan de signatuur veranderd bleek, mag als bevestiging van het voorstel worden
beschouwd"). De mogelijkheid immers is lang niet uitgesloten, dat dezeltde invloed,
die de jongere generatie in een andere richting leidde, ook op den leermeester een gevoehgen mdruk heeft achtergelaten

Laat men het oeuvre van Heda nog eenmaal in gedachten de revue passeeren, zonder
stil te staan bij de nog niet opgeloste twijfelgevallen, die toch het wezenlijke karakter van
's meesters werk uiteindelijk met raken, dan zal men bij een aantal schilderijen een fijn
zinnig evenwicht aantreffen tusschen den aard van den kunstenaar en het onderwerp,
dat hij bij voorkeur schilderde. Boeit immers den aanschouwer het warmbloedige stil
leven van 1656 (afb 55) of voelt men zich aangetrokken tot de njke overdaad der
werken, die rond 1660 ontstonden, deze aantrekkingskracht gaat dan niet uit van
enkele voor dezen meester wezenlijke karaktereigenschappen Geboeid is men immers
meer door een vorstelijken zwier, waarmede op een Kalf waardige wijze een overvloedig
gevoel op gulle wijze tot uiting wordt gebracht, dan dat men zich gewonnen voelt door
een ingetogen stemming en sfeer, die met den werkehjken aard van den meester overeen
stemmen.
Wil men dezen benaderen in de werken, waarin de meester zijn eigen karakter zonder
meer laat spreken, dan is het banketje met de gebroken berkemeyer van 1634 een uiterst
voortreffelijk hulpmiddel (afb. 52) De stillevens, die omstreeks dit jaar ontstaan zijn,
zou men kunnen achten als het prototype van het stilleven van W C. Heda, als men wil
zelfs van het Monochrome Banketje m het algemeen en derhave als kenmerkend staal
voor het Hollandsche stilleven uit de eerste helft der zeventiende eeuw.
Ook het omschrijven van den wezenlijken aard van Willem Claesz. Heda wordt door
de gerezen en nog onopgelost gebleven moeilijkheden slechts m zeer geringe mate be
dreigd. Uit de onbetwijfelbare stillevens, die hier besproken worden, zal men zich een
vrij nauwkeurig beeld van zijn karakter kunnen vormen, om daaruit de verschillende
kenmerken te kunnen puren, die noodzakelijk zullen blijken voor het nader onderzoek
van andere hier onbesproken gebleven stillevens en om het volledige oeuvre van den
schilder m vollen omvang te leeren kennen.
Heda toont zich den schilder van den maaltijd, den voornamen Hollandschen
maaltijd uit de eerste helft der zeventiende eeuw, die allereerst treft door een ingetogen,
voorname en rustige atmosfeer. De keuze van het onderwerp blijft zeer beperkt en een
ι
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gering aantal voorwerpen slechts wordt door den meester gebruikt; mtusschen is de
kunstenaar in staat tot een onbepaald aantal variaties op betrekkelijk weinig verschillende thema's. Vooral door de innemende atmosfeer krijgt men bij een stilleven van Heda,
ook wanneer het tot dan toe nog niet bekend was, den indruk voor een goeden en vertrouwden bekende te zijn aangeland Voornamelijk het door den schilder bij voorkeur
herhaalde motief van de zilveren schaal en den grooten roemer helpt hierbij mede en
stelt den toeschouwer zoodoende op zijn gemak. Er gaat dan ook een kalmeerende invloed van het oeuvre van Heda uit; eenerzijds omdat men niet bedacht behoeft te zijn
op onverwachte verrassingen, anderzijds niet minder omdat de vorm, waarin de banketjes in beeld worden gebracht, van een buitengewoon evenwichtigen geest getuigt.
Boven alles evenwel is 's meesters diepgaande belangstelling voor de natuur in zijn overigens zeer besloten wereldje oorzaak van den indruk, dat men zich steeds aan zijn verzorgde tafel welkom voelt, ook al dwingt de kunstenaar door de groepeering zijner voorwerpen en zijn gebonden klaarheid in de compositie den toeschouwer gaarne tot het
bewaren van een zekeren afstand.
Zijn omgeving brengt met zich mede, dat de gebruiksvoorwerpen, welke hij kiest,
meestentijds van een ontwikkelden smaak getuigen en steeds met de noodige zorg gekozen en behandeld zijn. Wild door elkaar geworpen zal men de requisieten op de ontbijttafel van Heda nimmer aantreffen; volgens de regelen der wellevendheid heeft hij
zijn ochtendmaaltijd genuttigd, geheel ongelijk aan Claesz is hij met veel zorg daarna
opgestaan. Zijn levensstijl is vriendelijk, wellevend en beheerscht.
Reeds in de werken uit zijn vroege periode leeft de kalme ernst, waarmede hij zijn
onderwerp benadert in de eenvoudige compositie, die zijn tweede periode tot een groóte
hoogte weet op te voeren. Zelfs in zijn laatste periode waarin de rijke stillevens tot stand
komen, is er nimmer sprake van de uitbundigheid, die Van Beyeren of De Heem m
hunne werken, dikwijls met soortgelijke middelen, weten te bereiken. Ondanks den
grooteren kleurenrijkdom blijven zijn late werken steeds de stille getuigen van een gedegen ingetogenheid.
Een groot aantal werken, dat tot nu gaarne in het oeuvre van den meester gerangschikt
werd, zal men hier niet opgenomen hebben gevonden ; veel werken ook zullen in de
toekomst mogelijk niet meer m de nauwer omschreven omlijning van Heda's oeuvre
passen. Eenerzijds is hierdoor verkregen, dat dit oeuvre aan kernachtigheid heeft gewonnen ; anderzijds biedt deze beperking van het oeuvre van den meester de gelegenheid, om te gaan veronderstellen, dat Heda zich nog op andere gebieden der schilderkunst heeft bezig gehouden. Zijn officicele activiteit in het St. Lucasgilde immers zal
wel niet van dien aard zijn geweest, dat daarmede een al te groot gedeelte van zijn tijd
gemoeid was.
De teekening uit 1626, het in archiefstukken vermelde altaarschildenj uit hetzelfde
jaar, dat in 1854 in de Collectie Stokbroo te Amsterdam geveild werd, het portret van
den Amsterdamschen pastoor Danckert Cornehsz en het van 1647 stammende familieportret, dat in 1888 te Amsterdam geveild werd, vormen even zoovele argumenten
voor de veronderstelling, dat Heda bij gelegenheid ook aan religieuse voorstellingen of
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portretten zijn aandacht en talent heeft gewijd Hoe groot zijn activiteit op deze gebieden
is geweest, kan bij gebrek aan voldoende gegevens niet nader worden vastgesteld
Eén ding is echter zeker, zijn voorliefde ging uit naar het Monochrome Banketje en
als de grootmeester van het eenvoudige ontbijtje verdient hij in de annalen der Nederlandsche schilderkunst te worden opgeteekend, niet het minst om het feit, dat hij, door
bij den aanvang zijner loopbaan zijn blik op de toekomst te richten, de vernieuwende
middelaar is geworden tusschen de nog schuchtere eerste pogingen van een onlangs
zelfstandig geworden genre en de rijke composities van de stillevens uit de hoogste
bloeiperiode der Ñederlandsche Schilderkunst.

IV. ЮЕ

KLEIO^EJMEESTERS

Vele schilderijen, die tot nu toe als werken van Claesz of Heda bekend stonden, zijn
in de voorgaande hoofdstukken niet vermeld Verschillende ervan zal men hierna onder
het oeuvre der leerlingen aantreffen, omdat zi] op stijlcntische gronden met in het kader
van de werken der grootmeesters passen en overeenkomsten met andere stillevens vertoonen, die een nieuwe toeschrijving aannemelijk maken. De motieven hiervoor zullen,
indien de toeschrijving niet voor zichzelf spreekt, steeds nader worden omschreven.
Het is vaak moeilijk het werk van meester en leerling te onderscheiden"). Dat een der
gelijk vraagstuk voor de belangrijkste schilders der zeventiende eeuw nog actueel is,
blijkt onder meer overduidelijk uit de publicaties over de verhouding tusschen Rem
brandt en diens leerlmgenschaar2) Wanneer een dergelijk verschil van meening evenwel
zelfs met betrekking tot de allergrootste schilders mogelijk blijkt, ook al staat een belang
rijk aantal schriftelijke gegevens ten dienste om de moeilijkheden op te lossen, hoeveel
te meer kwesties slaan dan bij de eenvoudige stillevenschilders te wachten, van wie de
documenten dier dagen nauwelijks reppen.
Het stilleven stond in de zeventiende eeuw officieel bekend als het genre bij uit
nemendheid, om het handwerk te leeren; mag men derhalve aannemen, dat de stil
levenschilders een door leerlingen druk bezochten winkel hebben bezeten, ook al gingen
dezen na een korten tijd van gespecialiseerd onderwijs hun eigen weg? De veronderstel
ling klinkt een weinig anachronistisch ; de door Heda als щп leerling vermelde figuurschilder Hendrik Heerschop'), van wien geen stillevens bekend zijn en wiens overige
oeuvre men onder de epigonen van Rembrandt mag rangschikken, doet aan de mogelijk
heid evenwel zeker geen afbreuk. In de bronnen vindt men omtrent een en ander ter
nauwernood een enkele aanwijzing; slechts zelden immers blijkt er iets uit de bescheiden,
waaruit men een gezamenlijke activiteit van meester en leerlingen zou kunnen opmaken.
Zoo schijnt het o.a. in het atelier van den schilder Abraham Calraet, misschien uit harde
noodzaak, wel wat al te zeer als in een fabriek te zijn toegegaan4). Al bezitten we geen
inventaris van de nalatenschap van Willem Claesz. Heda, niet te voorbarig lijkt het
om te veronderstellen, dat ook hij zijn leerlingen m het productieproces inschakelde.
In ieder geval behoeft men uit het feit, dat Heda m 1638 slechts A van Beresteyn, van
wien overigens geen enkel werk bekend is, als zijn leerling opgeeft, geenszins te be
sluiten, dat hij in dat jaar geen andere leerlingen had. Uit deze vermelding blijkt immers
hoogstens, dat de schilder het uit propagandistische overwegingen de moeite waard
achtte, officieel te registreeren, dat het Haarlemsche patriciersgeslacht hem waardig had
geoordeeld, een zijner telgen in de schilderkunst te bekwamen. Moet men anders soms
aannemen, dat Gerret Heda, omdat deze eerst in 1642 officieel als leerling wordt ver
meld, voor dien tijd niet heeft geschilderd of zijn lessen elders heeft genoten, terwijl hij
2
') Six, Jhr. Dr. J. in Oud-Holland XLII, ρ ι
) bijv. Groot, Dr. C. Hofstede de. m Bredius-Bundel,
4
ρ 79 v.v.
J) Willigen, Α. ν d , p 174
) Bredius, Dr. A. Kunstler-Inventare, p . 307 v.v.
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thuis de erkende wijsheid uit de eerste hand kon genieten? Al is er van Pieter Claesz
geen enkele officieele vermelding bekend, waaruit zou kunnen blijken, dat hij jonge
kunstenaars bij zich in de leer had, toch is de veronderstelling niet gewaagd, dat zijn
zoon Nicolaas Berchem, die zich in de periode van zijn grootsten roem waarschijnlijk
nimmer aan een stilleven heeft gezet, het eerste contact met de kunst heeft gehad in den
winkel van den eenvoudigen schilder, die het métier zoo wonderwel beheerschte. In
ieder geval lijkt het begrijpelijk, dat de jeugdwerken van den zoon van Claesz of van
den jongen Heda het karakter van den leermeester kunnen hebben benaderd, niet het
minst, omdat de toeziende vader wel menigmaal de helpende hand zal hebben geboden.
Waarschijnlijk is het bovendien, dat naast den jeugdigen Berchem en den jongen
Heda nog andere onbekend gebleven jonge schilders achter de beide meesters in het
atelier hebben gezeten en zich vooral ook ten bate van dezen hebben bekwaamd in het
verfwrijven, het „pleumeeren" en het „dootverfen"1]. Ligt er mogelijk in de opsomming
van de stillevens van Claesz in den inventaris der nalatenschap van G. W . Verstraaten,
') Bredius, Dr. A. p . 4 et passim.
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7= W. С. Heda

Nr 195. Doek 74.5 χ 65 cm, gen

waarin achtereenvolgens vermeld worden: ,,een roemer van Pr. Claesz" en ,,drie
stuckies" van Pieter Claesz een waardeoordeel besloten, waaruit men zou kunnen op
maken, dat er in de zeventiende eeuw wel degelijk eenig verschil werd gemaakt tusschen
het eigenhandig gemaakte werk van den meester en de „stuckies", die in groóte hoeveelheden door zijn school werden vervaardigd1)? Dan bleef de prijs — ƒ 4.— per stuk —
') Hudig, Ferrand. in Oud-Holland XLIII, p. 162 v.v.

91

•j\. ,,De Meester van Dordrecht"

Nr гг(>. gem. „Heda" 1655

toch gelijk. Dat de meester het werk van den leerling corrigeerde of beëindigde en desgewenscht van zijn handelsmerk voorzag, lijkt tenminste geen gewaagde veronderstelling. Wat Rembrandt ten opzichte van zijn leerlingen normaal achtte, mag men toch
zeker ook van Claesz en Heda verwachten, wanneer het om het werk van hun eigen kinderen ging. Zijn er slechts weinig documenten, die soortgelijke veronderstellingen aannemelijk maken, wel bestaan er enkele schilderijen, die nadrukkelijk in deze richting
wijzen.
Zooals bereids bleek, past het gesigneerde stilleven met de tinnen schenkkan (afb. 70)
in het kader van het oeuvre van W. C. Heda. Hetzelfde model nu treft men iets meer
van rechts bezien, opnieuw aan op het stilleven in het Musem te Dordrecht"). Ook dit
werk is ,,Heda" gesigneerd en gedateerd 1635, zoodat hiermede tevens het ontstaansjaar van het andere werk komt vast te staan (afb. 71). Het formaat van het Dordtsche
schilderij is, in tegenstelling met het eerstgenoemde werk, minder hoog dan breed. De schilderwijze is met zoo zeker en onbeheerscht in de détails. Met uitzondering van het bierglas, dat zeer doorzichtig geschilderd is, kenmerkt het Dordtsche stilleven zich door een
veel minder uitgesproken stofuitdrukking, die vooral hindert in het bolvormige broodje
•) Nr 226.
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72 • Pieter Claesz

Nr 72. Doek 91 χ ιο8 cm, gem

en de volkomen vlak gebleven ham. Ook het heft van het mes op den voorgrond is niet
geslaagd. Zoo slaat de weegschaal der bewondering zonder twijfel ten gunste van het
andere werk door. Niettemin lijken de signatuur en de dateering van het Dordtsche werk
betrouwbaar.
Men mag in dit geval dus aannemen, dat Heda en een leerling eenzelfde model hebben
,,geportretteerd". De leerling zal daarbij rechts van den meester en iets meer naar het
model toe hebben gezeten, zoodat de leeraar een oogje in het zeil kon houden. Heda
schij'nt met het resultaat van zijn leerling tenslotte dermate tevreden te zijn geweest, dat
hij niet geaarzeld heeft, ook dit werk, al of niet verbeterd, van zijn handteekening te
voorzien. Wie de leerling is geweest, zal moeilijk zijn uit te maken: de mamer van schil
deren komt overeen met een ander op soortgelijke wijze gesigneerd en 16 j 5 (?) gedateerd
stilleven (afb. 69), dat eenzelfde vlotte meer naar Pieter Claesz gaande penseelstreek
vertoont 1 ). Ook hier zijn verschillende détails niet goed begrepen, al is de stofuit•) Nr 227
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7J. Roelof Koets

№96. Doek 155 χ 185 cm

drukking van de gesneden haring voortreffelijk van kwaliteit. Ook dit schilderij kan van.
dezelfde leerlingenhand stammen. Daar zijn naam onbekend is en geen verantwoorde
wenk in een bepaalde richting te geven is, moge hij voorloopig naar zijn Dordtsche
schilderij ,,de Meester van Dordrecht" genoemd worden.
Een dergelijk voorbeeld is symptomatisch voor de verhouding die in de zeventiende
eeuw tusschen leermeester en leerling bestond ; het vormt bovendien een waarschuwing
om niet te lichtvaardig tot toeschrijvingen over te gaan. Het geval geeft overigens een
inzicht in de omstandigheden, die zoo gemakkelijk hebben geleid tot het vertroebelen
van het oeuvre van Heda en het vergeten van zijn bescheiden leerlingen.
Een soortgelijke situatie doet zich ook voor met betrekking tot het oeuvre van Pieter
Claesz. In dit verband moge nogmaals de aandacht worden gevestigd op het groóte,
gemerkte ontbijtje, dat, ook om zijn picturaal gehalte zeker in het oeuvre van dezen
meester kan worden betrokken (afb. 72). Op een doek van nog grooter formaat treft
men immers hetzelfde ontbijtje met dezelfde requisieten in dezelfde pose aan (afb. 73) 1 ).
Het een ige verschil is, dat de compositie naar rechts met een overdaad van vruchten
en ranken is uitgebreid en het ontbijtje iets meer naar links is waargenomen. Het
')Nr96.
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Nr 16. Doek 51 χ 69 cm, gem. en ged. 1655

74- Jan van Bücken

vruchtenstilleven rechts blijkt de factuur van Koets te bezitten, zoodat het hier on
vermijdelijk wordt, dit schilderij, dat tot nu toe natuurlijk als een werk van Pieter
Claesz bekend stond, aan Koets terug te geven en het als een tastbaar bewijs te aanvaar
den voor de samenwerking tusschen beide schilders, waarvan de bronnen trouwens
spreken. Opnieuw had een te snelle toeschrijving, zonder voldoende acht te slaan op de
verhouding tusschen meester en leerling, het oeuvre van een der kleine meesters beroofd
van een voortreffelijk schilderij en daarmede in niet geringe mate tot de algeheele ver
warring bijgedragen.
De hier besproken stillevens versterken tegelijkertijd de meenmg, dat het oefenwerk
uit de jeugd van alle schilders naar de natuur is gemaakt").
,,Εη wat Franz Elouts mee in sijn banketten doet.
Is zuiver ende schoon en meer dan overgoed.
Ja, 't word ook meesterlijk het leven self vernomen."1)

Deze laatste regel van dit korte lofdicht vmdt in de hierboven aangehaalde voor
beelden derhalve een goede illustratie.
') Martin, Prof. Dr. W . I, p . 412.

г

) Ampzing, Samuel, ρ. 372.
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Bij de hergroepeering van het
oeuvre der schilders van het Monochrome Banketje en bij het opsommen der verschillende omstandigheden, waardoor deze hergroepeering noodzakelijk is geworden, doet
zich nog een tweede moeilijkheid
voor. Naar aanleiding van de ,,Venduwe van Schilderijen" van leden
van het Haagsche St. Lucasgilde
merkt een vorscher op, dat men gewaarschuwd moge zijn door de talrijke copieèn,die op deze veiling verkocht werden, om een vrij zwak en
ongesigneerd stuk van een der meesters, waarvan de werken op die veiling aanwezig waren, niet te spoedig
voor een origineel werk te houden ').
Deze waarschuwing kan men ook in
toepassing brengen op de stillevenschilders Claesz en Heda, van wie
eveneens talrijke copieèn vermeld
worden1). Jan Miense Molenaer

75. Chr. Luykx

Nr ï 2 i . Paneel 5 7 x 4 9 c m , vroege gem.

schijnt het verschil tusschen een eigenhandig werk van Pieter Claesz, dat hij ,,Int eetsaeltje" hing, en een copie naar denzelfden meester, dat naar ,,de cleersolder" was
verbannen, wel begrepen te hebben'). Langzamerhand evenwel, is deze differentiatie
vervaagd, zoodat het voorkomt, dat van een bepaald stilleven een reeks van talrijke
replieken bekend is, die niettemin allen steeds onder den naam van den meester doorgaan en als eigenhandige werken worden geprezen.
Aan het begin van dit hoofdstuk werden er reeds verschillende factoren naar voren
gebracht, die het oeuvre van Claesz en Heda hebben vervaagd en mede een oorzaak zijn
geweest, waardoor de epigonen zijn vergeten. Een laatsten factor mogen wij niet ongemerkt voorbij gaan. Terecht immers is ook op het onderwerp van deze studie de volgende tirade toepasselijk: ,,Εη hoe dikwijls zijn cijfers verpoetst, weggepoetst en er later
lukraak door restaurateurs weer opgezet"··). Het zijn niet alleen de cijfers der dateeringen,
maar ook en vooral de signaturen geweest, die van een dergelijke weinig conscientieuse
werkwijze een gemakkelijk slachtoffer zijn geworden. Het schilderij van Jan van Bücken
(afb. 74), dat nog voor eenige jaren zijn oorspronkelijke onderteekening bezat, maar nu
Heda's naam draagt, is er een sprekend voorbeeld van5), terwijl ook het stilleven van
Chr. Luykx (afb. 75), waarvan sinds eenigen tijd de handteekening verdwenen is ten gunste
') B r e d i u s . D r . A . p . 4 ) 7 ·
') B r e d i u s . D r . A . p . 119 et passim.
D r . A . in Oud-Holl. XLIII, p . 267.
5) N r 16.

)) Bredius, D r . A . p . 1.

*) Bredius,
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van een toeschrijving aan W. C. Heda,
in dit verband vermelding verdient1).
Volledigheidshalve zal tenslotte tegelijkertijd de aandacht worden gevestigd
op een klein aantal stillevenschilders, die,
zoo al misschien niet direct door Claesz
of Heda beinvloed, niettemin door hun
werkzaamheid tot den bloei van hetMonochrome Banketje hebben bijgedragen.
In den aanvang dezer studie werd bereids gewezen op een moeilijkheid bij het
vaststellen van het oeuvre van verschillende kleinere meesters, omdat het werk
uit hun eerste periode veelal onder de
banketjes van Claesz of Heda schuilgaat,
terwijl het in later tijd veeleer te zoeken
is bij de verkeerdelijk aan De Heem,
Van Beyeren of Kalf toegeschreven stillevens. Deze wending, die zich bij de
bescheiden meesters vaak zeer abrupt
7 6 . G . W . v. d. H o r s t
Nr 216. Paneel 105 χ 79.5 cm, gem. en ged. 1657 demonstreert en in de plaats treedt van
een meer geleidelijke ontwikkelingvan een
eenvoudige naar een rijper vormentaal, zooals deze bij de groóte meesters valt waar te
nemen, laat zich slechts gedeeltelijk verklaren door vrij accidenteele omstandigheden,
die bij iederen meester verschillen. Zoo verklaart het beroep van kunsthandelaar de
voorliefde van Kalf voor rijke en zeldzame voorwerpen2). De overal bij de stillevenschilders en ook bij Kalf waarneembare tendentie naar een rijker schikking van grooter
vormen- en kleurenweelde maakt het evenwel slechts gedeeltelijk aannemelijk. Men zal
immers bij de zich wijzigende vormentaal en de veranderde instelling tegenover het
coloriet toch bovendien de gedachten mogen richten op de stuwende kracht, die in
dezen zin van Rembrandt uitging en die waarschijnlijk niet op de laatste plaats verantwoordelijk is geweest voor het feit, dat de warme en lichtende kleur binnen de toon- en
lichtschildering zoo snel aan waarde heeft gewonnen. Het Berlijnsche stilleven van
Rembrandt's leerling Van der Horst (afb. 76) geeft voor deze veronderstelling een
aannemelijke illustratie'). In het kader dezer studie zullen echter voornamelijk slechts
die stillevens worden betrokken, die met het Monochrome Banketje in een direct verband te brengen zijn, terwijl de latere stillevens, waaruit een meer gewijzigde opvatting
spreekt, slechts dan zullen worden vermeld, wanneer dit aan het beperkte onderwerp
ten goede kan komen.
') Nr 221.

2

) Luttervelt, R. van. in Oud Holland LX, p. 60 v.v.

з) Nr 216.

V. FLORIS VAN

SCHOOTEJ^

Voordat nu een aanvang wordt gemaakt met de opsomming van de kleine meesters,
dient allereerst de aandacht te worden gevestigd op een van de aantrekkelijkste stillevenschilders uit den tijd van Claesz en Heda, hoewel deze zich slechts in de laatste periode
van zijn schildersloopbaan heeft bezig gehouden met het scheppen van bescheiden
ontbijtjes. Ook al gaan zijn werkzaamheden de scheppingsperioden van Claesz en Heda
voor een niet onaanzienlijk gedeelte vooraf, men kan Floris van Schooten niettemin als
het sprekende voorbeeld van den navolger dezer grootmeesters beschouwen, omdat
hij, na eenige tientallen jaren van onbevredigd werken en tasten, eerst dank zij Claesz
en Heda zijn uiteindelijken vorm verovert, die zonder de banketjes dezer meesters niet
denkbaar schijnt te zijn.
Reeds in 1605 is Floris van Schooten in Haarlem werkzaam, in 163p wordt van zijn
optreden als gildedeken nog gewag gemaakt, terwijl hij in 1641 voor het laatst als lid
van die broederschap wordt vermeld1). De schilder heeft in zijn beginperiode nog op
de zestiende eeuwsche keukenstukken op de manier van Aertsen en Beuckelaer aangesloten, wanneer men althans gerechtigd is, de vermelding van „een Symonshuys" in
de inventaris der nalatenschap van Herman Saftleven als zoodanig uit te leggen1). De
nadrukkelijke wijze, waarop het huis als zoodanig vermeld wordt, roept immers zonder
twijfel de overdadig voorziene keukens in herinnering, waartoe een kleine bijbelsche
voorstelling op den achtergrond den zestiende eeuwschen schilders aanleiding moest
geven.
Het groóte keuken interieur met de dienstmaagd en den jongen (afb. 1), waarop de
bijbelsche voorstelling volledig vervallen is'), geeft dan een volgenden schakel in de
ontwikkeling van den meester weer. Het onderwerp werd klaarblijkelijk uitsluitend
om de stofuitdrukking der verschillende objecten aangevat*), hetwelk nog beter uitkomt op een schilderij, dat in 1932 geveild werd'), evenals op een stilleven (afb. 2),
waarop wederom iedere actie van in de compositie opgenomen figuren ontbreekt6).
Wanneer men de latere stillevens van Floris van Schooten leert kennen, zal men een
oogenblik de aanwezigheid van een eigen schildersaard ook in dit nog vnj onpersoon-.
lijke vruchtenstuk veronderstellen, mits men de druiventrossen nader beziet en het
streven van den kunstenaar bemerkt, om de compositie in statige perioden te verdeelen.
Hiertoe plaatst hij op vrijwel gelijke afstanden enkele verticaal-gerichte voorwerpen,
die in een kring om de ronde schotel zijn gezet, op een tafel, waarvan twee zichtbare
randen samen met den hoek van de kamerwanden het rechtlijnige van het geheel nog
versterken.
Het contact met Pieter Claesz lijkt noodzakelijk voor het ontstaan van het stilleventje
met het rookgerei en de haringen (afb. 77), dat evenwel, bij de al te regelmatige uit•) Willigen, A. v. d. p . 264.
)Ντ25ο.

6

l

) Wurzbach. s.v.

'(№249.

*) Zarnowska. p. XI.

ή Nr 251.
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77· Floris van Schooten

N r 252. Paneel }6 X 50 cm, gen

78. Floris van Schooten

N r 25J. Paneel 85 χ 115 cm. gem.
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79· Floris van Schooten

Nr 254. Paneel

spreiding der voorwerpen, een voor dien grootmeester ondenkbare, nuchtere atmosfeer
vertoont 1 ). Reeds aanzienlijk grooter is de invloed vn Claesz op het stilleven in het
Koninklijk Museum te Antwerpen (afb. 78); een invloed, die op een veel natuurlijker
en vollediger wijze verwerkt schijnt2). In een koele rust zijn de groepen van voorwerpen
voor en naast elkaar geplaatst, waarbij telkens een pauze tusschen de requisieten het
witte tafellaken laat zien, zoodat men opnieuw een indruk knjgt van den persoonlijken
aard des schilders, die weliswaar onder den grooten invloed van Claesz schuil gaat,
maar niettemin met diens bewegelijke en levenslustige schildersopvattingen op aanzien
lijke wijze verschilt. Al vindt men ook bij Van Schooten een diagonaal streven in de
opstelling der voorwerpen terug, met name de scandeering tusschen de voorwerpen
legt een grooter nadruk op de parallelle lijnen, die het tafeloppervlak in de lentge ver
deden.
Drie reeksen van voorwerpen kan men zoo definitief onderscheiden, waarbij de voor
ste rij door een tinnen bord met het broodje, een fayence bakje met boter en een drietal
appelen is samengesteld, de tweede rij bestaat uit een tinnen schaal met appelen, een
aangebroken pastei op een bord en enkele op elkaar gestapelde hompen kaas. De derde
rij, geheel op den achtergrond, bestaat uit een berkemeyer en een zilveren zoutvat, die
door hun opstelling juist de pauzes in de compositie met een verticaal element helpen
versterken. In de schikking vertoont het nog eenige overeenkomst met een wel later
ontstaan stilleven (afb. 7^), waarbij men, ondanks de gezakte horizon en het getemperde
coloriet, het uitgestalde stilleven van den meester niet heelemaal kan vergeten'). Typee'jNrzjz.

^Nrzjj.

5) № 2 5 4 .
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8ο. Floris van Schooten

Nr j 5 5. Paneel 52 Χ 82.5 cm

rend voor het verschil met de vroege stillevens van Claesz lijkt de wijze, waarop deze
meester de kazen geschilderd heeft. Terwijl Claesz bij voorbaat een rieten mand met
door elkaar liggende kaasbrokken in een zoo groot mogelijke bewegelijkheid op het
paneel brengt, bepaalt van Schooten zich tot een tweetal hompen, die in keurige orde
op elkaar zijn gezet. Een zelfde situatie doet zich voor op een langen lijd aan Kalf,
daarna aan Claesz en tenslotte terecht aan Van Schooten toegekend werk (afb. 80)'),
waarbij bovendien nog een fayence bordje met boter een heel wat solieder plaats heeft
gevonden, dan op een dergelijk stilleven van Claesz, waar het zelfde voorwerp gewaagd
op een paar onzekere punten staat te balanceeren (afb. 17). Het rythme van deze werken
is breeder en monotoner dan bij Claesz of bij Heda, aan wien het stilleven uit de Col
lectie Tritsch te Weenen eens ten onrechte werd toegeschreven, en waarop men een
zelfde, aan Floris van Schooten eigen, metrische compositiewijze terugvindt2). In dit
verband kan nog melding worden gemaakt van het gemonogrammeerde stilleven, dat
wellicht op Jacob Marrel teruggaat (afb. 81 ) en dat in zijn trant volkomen bij de banketjes
5
van Floris van Schooten aansluit ).
Terwijl tenslotte in de vroege werken van Claesz de horizon vnjwel geheel op den
achtergrond te volgen is, wordt deze door Van Schooten gaarne achter requisieten
verborgen. Claesz heeft deze horizontale nooit noodig, omdat hij ajn composities op
bouwt tusschen twee sterke verticale elementen, zooals op het paneel van omstreeks
,

)Nr255.

'jNrïjö.

') № 2 2 5
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8i. Jacob МаггеЦ?

Nr 225- Paneel 45 X86.5 cm.

.M. 1635

1623 blijkt uit den roemer en de mand met kazen (afb. 16) ; bij Van Schooten mist men
de horizon evenwel minder, omdat de voorwerpen op zijn paneelen weinig in hoogte
verschillen, zoodat ook zonder hulpmiddelen een horizontaal effect bereikt wordt.
Meerindenstijlvan Willem Claesz. Hedáis een ander werk opgebouwd, dat evenals het
Haarlemsche schilderij uit de laatste periode van den kunstenaar zou kunnen stammen1).
Het zelfde kan men zeggen van het ontbijtje uit de verzameling van Diemen te
Amsterdam (afb. Sz)2) en waarschijnlijk evenzeer van een tweetal ontbijtjes, waarvan de
huidige verblijfplaats met meer is vast te stellen').
Ñog op een andere zijde van het talent van Floris van Schooten moet overigen naar
aanleiding van een overvuld vruchtenstuk (afb. 83) nog gewezen worden4). Ook hierin
toont de kunstenaar zich van een zeer persoonlijke kant, die wellicht met een stilleven
van den vrijwel onbekenden kunstenaar Gillis de Bergh in verband gebracht mag worden (afb. 84), dat behalve in de vruchten, ook in de spatieuse compositie en de opstelling der voorwerpen een invloed van Floris van Schooten schijnt te hebben
ondergaan5).
Het lijkt onnoodig na de opsomming van deze enkele stillevens nogmaals den nadruk
te leggen op de belangrijke positie, die door Claesz en Heda bij de ontwikkeling van het
schüderstalent van Floris van Schooten werd ingenomen. De kunstenaar schijnt het
voorbeeld van Claesz dankbaar met beide handen aanvaard te hebben op het oogenblik,
dat hij in de gedetailleerde natuurstudie van het uitgestalde stilleven dreigde vast te
loopen. Toen deze grootmeester hem veilig den weg naar het Monochrome Banketje
had opgeloodst en Van Schooten zich volgens de leerrijke studies uit de eerste periode
van Claesz langzamerhand op een meer eigen wijze ten volle kon bewegen, keerde hij
I

)Nr257.

2

)Nr258. J) Nr zjpenNr zóoiVorenkamp.p.zp. •'jNrzói.

5) Nr j ; Wurzbaçh. s.v.
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8 2 . Floris van Schooten

Nr 3S58. Paneel, gem.

Floris van S c h o o t e n

Nr 261. Paneel 55 χ 80 cm, gem.

8j.
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8 4 . Gillis Gillísz. d e Bergh

Nr 3. Paneel 63.5 X90 cm, gem.

zieh in zijn laatste ontwikkelingsstadium tot het voorbeeld van den tweeden grootmeester
Heda, die op zijn werk eveneens een goed naspeurbaren indruk heeft achtergelaten.
Claesz en Heda zijn het dus geweest, die zich het zwakkere maar zuivere talent van
Floris van Schooten hebben aangetrokken. Dat deze kunstenaar zich hunne hulp met
liefde heeft laten aanleunen, stempelt hem tot den minder zelfstandigen navolger, waarbij
overigens geen onrecht wordt gedaan aan zijn toch weer niet zoo onbelangrijke gaven,
waarvan het prachtige fruitstilleven uit zijn nog zoekende periode getuigt (afb. 83).
Het blijft zoo telkens weer een verrassing te mogen besluiten, dat ook de schilders
van het derde en vierde plan in onze gouden eeuw in staat waren echte meesterwerken
te scheppen.
De banketjes van Floris van Schooten, die hier temidden der grootmeesters en hun
navolgers zijn besproken, geven bovendien gelegenheid, de enge grenzen van het onderwerp een oogenblik te overschrijden. Zijn keukenstuk (afb. 85) toont de voorwerpen
in een strakke, haast hieratische ernst; de gewichtig naast elkaar geplaatste requisieten
dragen niettemin in zich den kiem van de geleidelijke emancipatie en de daarmede
gepaard gaande steeds losser wordende schikking van het stilleven. Ook al kan de kunstenaar zelfs in zijn laatste banketjes nimmer terzijde stellen, dat hij uit een ouder tijdvak
geboortig is, de geduldig naast en boven elkaar opgestelde keukengereedschappen
luiden met hun stramme en onbewegelijke dispositie de groóte, barokke vrijheid in,
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die in de bloeiperiode
der stillevenkunst tot
uiting zal komen. Geen
verwondering behoeft
het dan te wekken, dat
de beide stijve en ondanks de vele handelingen roerloos gebleven figuren op het
zelfde keukenstuk de
gedachten laten uitgaan
naar de gelijktijdig
steeds vrijer wordende
ordonnantie van het
schutters- en regentenstuk, die hier, welis85. Floris van Schooten

N r 249. Doek 89.5 X 129 cm, gem.

waar een weinig minder opvallend, eveneens schijnt te worden aangekondigd. Naast het keukeninterieur zou men het schutterstuk van Cornells van Haarlem kunnen plaatsen (afb. 86), dat evenals het vroege
werk van meester Floris tot aan de randen is gevuld, al nemen nu de blozende gezichten
der krampachtig poseerende schutters de plaats in van de in wezen even gearrangeerde voorwerpen"). Het stilleven, dat tusschen de figuren nog juist zichtbaar wordt
en nauwgezet het witte tafeloppervlak blijkt te vullen, maakt een gedachtenassociatie
tenslotte nog aannemelijker. Heeft men de vergelijking van deze vroege werken als
uitgangspunt genomen, dan zal men het tot een stil gesprek geworden samenstaan
der voorwerpen opnieuw willen vergelijken met de innerlijke eenheid, die tusschen de
in een groep geportretteerde personen gaat
groeien1). Het toebakje
van Pieter Claesz uit
16 J3 (afb. 87) lijkt
in zijn vertrouwde gebondenheid een bezielde spanning weer
te geven, die in het samengroepen der leerlingen van dokter Tulp

87. Pieter Claesz

') R^gl. P· 144. afb. 35.
Frans Hals Museum Haarlem, Nr 54. 2) Riegl, p.
N r j 4 . Paneel 29 X 47 cm, gem. en ged. i 6 j j

228.
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op zeer dramatische
wijze wordt uitgebeeld
(afb. 88). De verplaatsing van het zwaartepunt der compositie
uit het midden en het
subtielen spel der diagonalen, die men bi]
Rembrandt aanwezig
weet, zijn ook op het
stilleven van Claesz, zij
het nadrukkelijker en
daarom wellicht beperkter, voorhanden1).
Zoo kan men ook het
stilleven van Willem
Claesz. Heda uit 1656 86. Cornells van Haarlem
Schuttersmaaltijd
(afb. 89) in de vergelijking betrekken, wanneer men het naast een schuttersstuk van Bartholomeus van
der Helst uit 1653 plaatst (afb. 90)2). Het mes en de breede plooien van het tafellaken
bewijzen in de compositie geen ander diensten, dan de gestrekte staf en de schuin naar
den toeschouwer gekeerde stoel.
Na Floris van Schooten en Cornells van Haarlem blijken later generaties een vrijer
zwier in hun ordonnanties te hebben gebracht. Toch blijven de krullende wingerdranken
en de hol en bol gelegde borden evenzeer
bijkomstigheden, als de
schutter, die met een
galant élan een wuivende veer op zijn hoed
heeft geplaatst en nu
vol trots met vooruitgestoken elleboog zijn
hand in de zijde zet.
Het uitgebeelde verdient, in dit verband
gezien, dus geringer
') Riegl.p. 181 v.v.afb. 54,
Mauritshuis Den Haag, nr
146. l ) Riegl.p. 228 v.v.
afb. 65, Rijksmuseum Amsterdam nr 11 j 6 .

88. Rembrandt van Rhyn

Anatomische les
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89. W. Cl. Heda

Nr 209. Paneel 80 χ 8j cm, gem. en ged. 1656

aandacht dan het vormgevoel, dat onverwacht den blik richt op een ongemerkt ont1
stanen, meer barokken trant ). Met de banketjes van Floris van Schooten wordt een
vergezicht geopend, waarvan de juiste afmetingen hier niet nauwkeuriger kunnen
worden bepaald. Het wordt zoo echter mogelijk het Monochrome Banketje in een
grooter verband waar te nemen en een ruimer inzicht te krijgen in de algemeene
stijlontwikkeling, die ook aan de geschiedenis van het stilleven ten grondslag ligt.
Na eenige jaren van naarstig oefenen blijken de schutters niet meer stokstijf in het
gelid te staan en liggen de requisieten met een verrassende bewegelijkheid dooreengeslmgerd. De barok heeft zijn intrede gedaan en is niet alleen te betrappen in een paar
') Neumann, I, p. 307 v.v.

.
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90. Barth, van der Helst

Schuttersvergadering

krullende of wuivende uiterlijkheden, maar vooral in de schilderlijke vnjheid, de ongegeneerde, schijnbaar toevallige schikking, die feitelijk een veel kunstiger ordening veronderstelt en den schilders in het bloed is gaan zitten. Het verbrokkelende metrum van
Cats is in het golvende rythme van Vondel overgegaan, waarin de bezieling ook van langer adem is en over verschillende versregels met enjambementen doorloopt, zooals de
composities van Hals één onverbroken vaart over alle figuren voortzetten.
Het stilleven herinnert voortaan met meer aan de uitstalkast van een winkel, maar
verwijst naar de woning van een gezin, doordat de dingen onderling voeling krijgen,
nu ze samen de zorgende hand van de huisvrouw meedragen en den scheppenden geest
van den kunstenaar mogen uitdrukken.

VI. TIE VOLgELINÇE^

VAN ΦΙΕΎΕΒ^βΕΑΕδΖ

Roelof Koets is een der meesters, die na Floris van Schooten direct met Pieter Claesz
in verband zijn gebracht, omdat hi] volgens de schriftelijke overlevering de vruchten
en wingerdranken op de latere stillevens van Claesz heeft geleverd')
In 1642 staat hij in de Haarlemsche gildeboeken opgeschreven, terwijl hl] in 1653 en
1654 enkele officicele functies in die confraterniteit heeft bekleed In het laatstgenoemde
jaar is hij gestorven in een woning van het oude mannenhuis aan het Nieuw Heiligland ;
uit de documenten van die instelling kon zijn sterfjaar worden vastgesteld.
Een van de vroege stillevens van dezen meester bevond zich jaren geleden m de
Verzameling Van Diemen te Amsterdam (afb 91) 1 ) ; m opvatting, compositie en stofuit
drukking doet het sterk denken aan de stillevens van Jacob van Hulsdonck, Soreau')
e a , zoodat men den kunstenaar nog aan het begin van zijn ontwikkeling ziet, geboeid
als hij wordt door de kleurige en aantrekkelijke opvattingen van het uitgestalde stilleven.
Uit 1632 dagteekent een fruitje, waaruit blijkt, dat de kunstenaar een nieuwe richting is
ingeslagen en gelijk Pieter Claesz al zijn hevelingsvoorwerpen op een blankgeschuurde
tafel bij elkaar heeft geplaatst4). Een soortgelijke compositie vertoont het stilleven,
dat in 1937 werd geveild (afb. 92)'), het uit 1637 dagteekenende vruchtenstilleven6)
en het eertijds als van Schooten vermelde stilleven, dat zich m een Amsterdamsche
Verzameling bevond (afb. 93) 7 ).
Op de stillevententoonstelling te Brussel is men wel zeer ongelukkig geweest met de
toeschrijvingen aan Pieter Claesz. In het vervolg zal dit nog nader blijken, terwijl nu
reeds kan worden vastgesteld, dat het stuk met de druivenmand zoovele overeenkom
sten met het oeuvre van Koets vertoont, dat het sedert dien terecht aan dezen meester
is teruggegeven8) Een soortgelijke opvatting kan men huldigen over het stilleven, dat
als een werk van Pieter Claesz te Berlijn werd geveild (afb 94). De mand met druiven
lijkt karakteristiek voor de schilderwijze van Koets, al heeft de kunstenaar, waarschijn
lijk op het voorbeeld van Claesz, zich met een sappige, geborstelde vormentaal ver
trouwd gemaakt9) De zwierige wijze, waarmede de leermeester zijn banketjes gestalte
weet te geven, blijft men echter in het oeuvre van Koets vrijwel steeds als een gemis
voelen, te Amsterdam werd enkele jaren geleden een aan Pieter Claesz toegeschreven
stilleven geveild, dat ongetwijfeld eenige aanknoopingspunten met dezen meester ver
toont, maar niettemin, bij een vergelijking met de andere banketjes van Claesz, uit het
•) Niet te verwarren met den portretschilder Roelof Koets, die als leerling van Gerard Terborgh vermeldt
2
wordt Willigen, Α ν d ρ гг. 197
) Nr 85
>) Over het zoogenaamde uitgestalde stilleven is
men het nog niet volledig eens Inmiddels geven de publicatie van Benedict, Dr С in L'Amour de
l'Art, October 1938, de catalogus van de Breughel Tentoonstelling van 1934, door den kunsthandel
Ρ de Boer te Amsterdam verzorgd, van de Tentoonstelling van Bloemstukken m 1955 te zelfder
plaatse georganiseerd en van Les peintres de la réalité, Pans, 1934, naast de publicaties van Isarlov en
Vorenkamp, een inzicht in het probleem en verschillende aanwijzingen voor een mogelijke oplossing.
e
8
<)Nr86
5) № 8 7
)Nr88
7) № 7 9
)Nr9o
9)Nr9i
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Roelof Koets

Nr 85. Paneel, gem.

92. Roelof Koets

Nr 87. Paneel J9 X 57 cm

no

93. Roelof Koets

Nr 89. Paneel 55 χ 75 cm

kader van diens werk valt1). Met een eenvoudige verklaring, gebaseerd op een qualiteitsverschil, dat zich vanzelfsprekend in den loop der schildersontwikkeling van dezen
meester op verschillende plaatsen zal vertoonen, lijkt de klove tusschen dit schilderij
en het reeds besproken oeuvre van Claesz niet te overbruggen, nog te meer nu de drui
ven eenzelfde factuur vertoonen als de reeds besproken fruitjes van Koets.
Gebrek aan inzicht in het werkelijke oeuvre van W . C. Heda alleen schijnt de toeschrij
ving aan dien meester mogelijk gemaakt te hebben van het stilleven, dat in 1908 te
Berlijn geveild werd'). De beheerschte en voorname sfeer, die als een van de belangrijk
ste eigenschappen van het oeuvre van dien grootmeester kon worden vastgesteld, ont
breekt volkomen aan dit stilleven. De overvloedige aanwezigheid van druiven en de
obligaat aandoende compositie maken een toeschrijving aan Koets waarschijnlijk.
De schilder weet steeds met groóte vaardigheid een mand vol druiven op het doek te
brengen en deze ook een juiste plaats in de compositie te verschaffen ; bij het voleinden
zijner ordonnanties met andere dan de voor hem gebruikelijke voorwerpen vertoont de
kunstenaar echter steeds een aanzienlijk tekort aan fantasie en kracht, om zijn bedoeling
op geslaagde wijze tot uitdrukking te brengen. Daar Koets ook op de stillevens van
Claesz het onderwerp van zijn persoonlijke voorkeur behandelde, kan men hier dus
,

)Nr92.

J

) №93.

Ill

94. R. Koets

Nr 91. Paneel 72 χ 93 cm

waarschijnlijk een blik achter de coulissen der stillevenschilders slaan, wier vaardigheid
voor een niet gering gedeelte uit veelvuldige oefening zal zijn ontsproten, zoodat men
dus eigenlijk als routinewerk moet beoordeelen, hetwelk men maar al te spoedig als
een vrucht van doorloopend hooggestemde inspiratie geneigd is te beschouwen. Dat
het juist bij Koets mogelijk is een dergelijke opmerking te maken, stempelt hem tot den
minder begaafden epigoon, terwijl het bovendien en eens te meer een scherp licht doet
vallen op de oorspronkelijkheid der beide grootmeesters, die men op geen dergelijke
eentonigheid heeft weten te betrappen.
Uit het stilleven met het gedekte glas uit de Verzameling Boehler te München blijkt,
dat Koets zich, naar het voorbeeld van Claesz, onder wiens naam het werkje op het
oogenbhk ten onrechte doorgaat, eveneens aan het schilderen van ontbijtjes heeft gewaagd
(afb. 95) , )· Van het broodje en de pastei erkent men spoedig de gebreken, die Claesz
niet toe te kennen zijn, terwijl de mand vol druiven zonder meer een toeschrijving aan
Koets verklaarbaar maakt.
De hand van Koets mag men vervolgens eveneens zoeken in een stilleven (afb. 96),
•)Nr 9 4
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95· Roelof Koets

Nr 94. Paneel 60 χ 8) cm

96. Roelof Koets

Nr 95. Doek 71.8χ 1)8.5 cm
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97· Pieter Nason

Nr г)о. Paneel, gem.

waarvan de compositie dikwijls, zij het veel gevoeliger van toon en penseelstreek, ook
door Claesz werd opgenomen (afb. 15). Men krijgt hier een sterk vermoeden, dat de
vruchtenschilder de beperktheid zijner gaven begrepen heeft en daarom steun heeft
gezocht bij een compositie van Claesz, die hij uit eigen ervaring voldoende kende, om
dat hij er talrijke malen de vruchten in te schilderen kreeg").
Inmiddels heeft zich het formaat, dat de schilder gebruikt, aanzienlijk uitgebreid,
zooals dit onder meer duidelijk blijkt uit het groóte stilleven (afb. 73), waarop reeds
vroeger werd gewezen2). Aan zijn geliefde onderwerp kent hij een aanzienlijk grooter
ruimte toe dan Claesz, die de overdaad van druiven en ranken uit de compositie weglaat. Koets volgt zijn voorbeeld overigens zeer plichtmatig, al verschilt zijn gezichtspunt
een wemig met dat, van waaruit Claesz zijn model heeft waargenomen.
Roelof Koets bleek hier een meester met niet al te groóte oorspronkelijkhud. De
aandacht verdiende niettemin te worden gevestigd op den persoonlijken aard van den
kunstenaar, omdat hij door Pieter Claesz in die mate geacht werd, dat deze hem waardig
keurde, aan zijn ontbijtjes mede te werken.
,

)Nr95.

8

ήΝι96.
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Aanzienlijk geringer waren de gaven van Andries Koets, die den tweeden November
16 5 5 als lid in het Haarlemsche St. Lukasgilde werd opgenomen en van wien een voluit
geteekend stilleven in het museum te Stuttgart voorkomt1). Nog een tweede werk schijnt
dezen schilder met eenige zekerheid te kunnen worden toegekend; een stilleven, dat in
191 5 aan Cornells Claesz. Heda, den bereisden broeder van den grootmeester, werd
toegeschreven, schijnt immers m aanmerking te komen voor een nieuwe naamgeving
ten gunste van den hier besproken kunstenaar*).
Van den portretschilder Pieter Nason kwam bereids in 1649 een vruchtenstilleven
voor in de loterij, die door den schilder Johan de Bont werd georganiseerd Het stilleven van dezen meester in het museum te Kopenhagen, schijnt evenwel van een grooter
aandacht voor het oeuvre van Heda dan voor de werken van Claesz het gevolg te zijn
geweest') Een overvloediger stilleven van den meester vertoont op zijn beurt een geheel
andere geaardheid, die een ontwikkeling van zijn talent m de richting der rijkere stillevens van Kalf aanvaardbaar maakt4). Een derde schilderij maakt de vermelding van
den schilder in dit verband aannemelijk.
Het exemplaar is in zijn huldigen staat aanzienlijk gekortwiekt (afb. 97), maar laat
niettemin de mogelijkheid open vast te stellen, dat de onderteekening van Nason met
een snel gebaar in het monogram van Pieter Claesz werd veranderd5).
Het stilleven vertoont vanzelfsprekend zekere eigenschappen, die zonder het oeuvre
van Claesz niet goed denkbaar zouden zijn geweest. De verschillen zijn evenwel te opvallend, om lang aan de gewijzigde toeschrijving te twijfelen Het ruige element ontbreekt
in het stilleven immers totaal; de gelijkmatige, in dunne glacis geschilderde compositie
valt in het met een ontembaren levenslust geschilderde oeuvre van Claesz totaal uit den
toon. Deze grootmeester zou bovendien het geduld gemist hebben m de glanslichten der
gildebokaal een reeks van aanduidingen te schilderen, die als een portret zouden kunnen
worden opgevat, op dezelfde wijze als zulks te zien is op het stilleven van Clara Peelers,
wier werk eveneens dikwijls ten onrechte met dat van Claesz werd verward. Een even
Vlaamsch als schoolsch aandoend stilleven bezit op de gedreven bolvormen van de
gildebeker een minstens zes maal herhaald geschilderd zelfportret van deze schilderes
afb. 98), wier leven nog vrijwel onbekend is en van wie ook de familiebetrekkingen
nog geenszins vaststaan6) Het werk laat met zijn fijne maar droge factuur overigens aan
de bloemen van Daniel Seghers denken, die bij het publiek en ook bij het Stadhouderlijke hof in hooge eer stond.
Evenals het stilleven uit de Verzameling Ward te Hampstead, sluit het nog volledig
aan bij het uitgestalde stilleven7). In het Prado te Madrid bevinden zich een viertal
ontbijtjes van de schilders, waarvan er een enkel voluit geteekend is en een tweede het
jaartal 1611 aangeeft8). In stijl zullen ze waarschijnlijk wel veel overeenkomst vertoonen
met het paneel uit de Verzameling van Mevrouw Goekoop-de Jongh te Breda9), hetwelk
eenerzij ds opvalt door de doorgesneden artisjokkengroente, waarmede de eens aan
"JNrSj. 2 )Nr84. ))Nr228
en met nr 234 ?) Nr 244.

"JNrzzp.

sjNrzjo

6

)Nr2j5.

7)Nr2}6.

8

) Nr 231 tot
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98. Clara Peeters

Nr д J5. Paneel 5 9 x 4 9 cm, gem. en ged. 1612
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99· Clara P e e t e r s

Nr zSg. Paneel ζ/ χ до.5 cm, gem. en ged. 1654

Louise Mouillon toegeschreven stillevens in het Museum te Grenoble in verband gebracht
kunnen worden 1 ), en anderzijds door de opstapeling van kaashompen, die meer in de
richting van de vroege werken van Pieter Claesz en van Floris van Schooten geaard
zijn. Een soortgelijke voorstelling bezit een ander ontbijtje (afb. 176)2), dat op zijn
beurt weer veel overeenkomsten vertoont met een schilderij (afb. ^p), waarvan de hui
dige verblijfplaats onbekend is'). Met dit schilderij en het reeds besproken werk uit de
Londensche collectie mag een ander paneel vermeld worden (afb. 100), dat eveneens
de neiging tot een geconcentreerde compositie vertoont 4 ).
Clara Peeters blijkt bovendien een aantal vischstillevens geschilderd te hebben, waar
van het werk in het Rijksmuseum te Amsterdam een goed voorbeeld geeft5).
De kunstenaresse schijnt in het paneel te Antwerpen een overgangsvorm naar deze
6
nieuwe stof gevonden te hebben ) ; naast haringen en krabben worden oesters en ver
schillende andere vischsoorten voorgesteld. In 1929 was een ander vischstilleven van
de kunstenaresse op de tentoonstelling te Brussel, waarop zij bovendien een mediteerende, spinnende kat in de compositie betrekt, die op een andere soortgelijke voor
7
stelling een heel wat levendiger element is geworden (afb. 1 o 1 ) ). Het monogram van de
schilderes heeft den eigenaar waarschijnlijk aanleiding gegeven het werk van Pieter
•) Warner, p. 146,149.

2

)Nr2j7.

))Νη89.

-tjNrzjS.

5) № 2 4 0 .

6

)Nr24i.

7) № 2 4 3 .
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loo. Clara Peeters

Nr 238. Paneel 29X 40 cm, gem.

Claesz toe te schrijven, met wiens oeuvre het evenwel in geenen deele iets kan hebben
uit te staan. De dagteekening 1657 lijkt niet het minst met het oog op den hoogen
horizon en de uitgestalde ordonnantie een merkwaardig anachromisme, hetwelk welis
waar niet nader onderzocht kon worden, maar in ieder geval gereeden grond tot twijfelen
blijft bieden. Het jaar 1617 zou een aannemelijker datum zijn. Een rechtstreeksche beinvloeding van Claesz schijnt op het eerste gezicht van het oeuvre van Clara Peeters
onaannemelijk. De toeschrijving
van dit Zuid-Nederlandsche stil
leven aan den Haarlemmer Pieter
Claesz lijkt evenwel symptoma
••
• -^—. * f ' - - ^ ^ З Н И Р ^ ^ ^
tisch; onbewust wijst ze in een
richting, waarvan een stilleven van
den vrijwel onbekenden schilder
Jesper Gerardi een andere goede aan
^ ^ '
. ' • ' І ^ — - - * " ' • ••
^»**V'%Ч^" ^
wijzing geeft'j. Deze Vlaamsche
schilder heeft in zijn oeuvre de in:Ì

^ ^Э^ЭОІВ^©!^-

>) Bredius, Dr. A. G. 1119;
Becker, s.v.; Wurzbach. s.v.

Thi,

Clara Peeters
Nr 243. Paneel 52 χ 84.5 cm, Gem. en ged. 1657
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vloeden van Claesz, Heda en De Heem op een harmonische wijze weten te verbinden1).
Uit het hier te bespreken stilleven (afb. 102), merkt men in de ruig geborstelde penseel
streken voornamelijk de invloeden van den eersten grootmeester van het Monochrome
Banketje2). De citroen, de oesters en het lendestuk zal men zich zonder dien grootmeester
nauwelijks kunnen denken, ook al neigt het stilleven naar een grooter kleurenrijkdom en

102. Jesper Gerardi

Nr 1 z/. Paneel 68.5 χ 80.5 cm. gem

een nog uitbundiger zwier. Utrechtsche invloeden spreken uit een later werk van den
meester, waarbij hem zijn neiging tot een kleuriger gamma en een zwieriger compositie
zeer van pas komt').
Voor het eerst herkent men hier in enkele stillevens dus ook het verschijnsel van den
wisselenden smaak der navolgers. Na een eerste periode van aanhankelijkheid aan het
Monochrome Banketje keeren zij het zonder groóte moeite den rug toe, wanneer het
uit de mode raakt, en zoeken zij hun heil bij de rijker vormen der stillevens van Kalf,
van Beijeren of De Heem.
') Gerson, Dr. H. p. 36.

2

) Mr 127.

)) N1-128
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Nr 11. Paneel 58x87 cm, gem. P.v. В., ged. 1645

103. Paulus ν. d. Bosch

Een soortgelijke ontwikkeling kan men waarnemen bij den schilder Paulus van den
Bosch, van wiens hand waarschijnlijk het stilleven stamt, dat, P. V. B. gemerkt, in 19 1 2
als een banketje van Claesz te Amsterdam geveild werd (afb. ю5) 1 ). De compositie,
die van 1645 dagteekent, vertoont een te groot evenwicht, om in het oeuvre van Claesz
uit dien tijd gerangschikt te kunnen worden. Minder ruig is de schilderswijze, die meer
overeenkomst schijnt te vertoonen met een voluit geteekend werk van den hier besproken
meester uit het jaar 1655 (afb. ісц) 2 ). Een tweede stilleven, dat als Pieter Claesz geveild
werd, is een belangrijke schakel tusschen deze beide schilderijen'). Het laatste werk valt
evenals het daarvoor vermelde doek op door een merkwaardig uitgesproken stand van
den omgevallen roemer, dien men overigens in een soortgelijken opvatting ziet weer
gegeven op een ander doek, dat aan Kalf werd toegeschreven en ook om zijn droger
schilderswijze en de kenmerkende selderij stengels in het oeuvre van Paulus van den
Bosch kan worden gerangschikt (afb. 105) 4 ). Van dit laatste schilderij is het colonet on
getwijfeld een weinig warmer en rijker geworden, vergeleken bij de eerst besproken stil
levens van den meester; naast de warme composities van Kalf maakt het stilleven even
wel nog steeds een bloedarmen indruk, die den navolger tegenover den oorspronkelijken,
kunstenaar karakteriseert. Met dit laatste schilderij mag wellicht nog het stilleven in
verband gebracht worden, dat in 193 3 op de tentoonstelling te Amsterdam was en even
eens een omgevallen grooten roemer als belangrijk motief vertoont 5 ).
^Nrn.

'jNrij.

ï)Nri2.

^Мгч.

5) №15.
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De Vlaamsche schilder Jö« van der Hecke,
die in 1620 geboren werd, en in 1684
stierf, heeft, blijkens een zijner stillevens,
bij de kleurrijke Antwerpsche stillevenopvatting, in zijn wijze van compositie
de invloeden van Pieter Claesz's monochrome banketjes ondergaan1). Het werk,
dat uit het jaar 1645 stamt, vertoont immers, op een voor een aanzienlij к gedeelte
met een velours kleed gedekte tafel, de
gebruikelijke Haarlemsche opvatting. Een
bekerschroef meteen halfgevulden berkemeyer vormt het verticaal gerichte steun
punt in de kunstige ordonnantie, die
verder is samengesteld uit een omgevallen
zilveren avondmaalsbeker en een zilveren
schaal. Enkele perziken en krabben rechts,
een gedeeltelijk geschilderde citroen op
een tinnen bord en een wit servet, waarop
een tinnen bord geplaatst is, links vol
104. Paulus v. d. Bosch
tooien de voorstelling, die men in direct
Nr 1 j . Doek 64 χ 56 cm, gcm. en ged. 1655
verband kan brengen met een aan Jan
Davidsz. de Heem toegeschreven stilleven (afb. 106). Een rudiment van een monogram
moest deze toeschrijving aannemelijk maken, ondanks het feit, dat de compositie van
het stilleven veeleer een aansluiting aan het oeuvre van den hier besproken kunstenaar
verantwoord laat schijnen, waarvoor de resten van het monogram overigens evenzeer
kunnen pleiten1).
Meer naar Claesz dan naar W. C. Heda aarden de twee stillevens, die onder den
laatst genoemden naam geveild werden' ). Zij mogen in verband gebracht worden met een
waarschijnlijk vroeger ontstaan stilleven, waarop een roemer in een tmnen bord met een
haring voorkomen, en dat een signature van den meester draagt4).
Door de toeschrijving aan Heda bleek dus reeds vroeger een verband tusschen Ant
werpen en Haarlem, hetwelk men, na kennis genomen te hebben van de hier voor
gestelde opvatting van het oeuvre van Claesz, beter kan omschrijven als een verband
tusschen dezen bescheiden grootmeester van het Monochrome Banketje en den hoofschen Antwerpenaar van kleiner gaven, die zich in de gunst van de Grooten dezer aarde
mocht verheugen. Een stilleven uit 1643 van den zelfden meester schijnt de Haarlemsche
invloeden evenwel volkomen terzijde te stellen ten gunste eener op De Heem geinspireerde compositie, zoodat men ook van dezen meester mag aannemen, dat hij een sterke
wijziging in zijn opvattingen heeft doorgemaakt, al is de scheidingslijn tusschen de m^Nnji,

'jNrijz.

') Nr 13J en 134.

•'jNrijj
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l o j . Paulus ν. d. Bosch

Nr 14. Doek 49.5 χ 54.5 cm

vloeden van het Monochrome Banketje en de barokke vormentaal hier minder scherp te
trekken dan bij de Noord-Nederlandsche meesters, die beide richtingen meer direct en
aan den lijve hebben ondergaan1).
In dit verband mag tevens de aandacht worden gevestigd op een vroeger voluit ge
merkt banketje van den Middelburgschen schilder Laurens Стаепг), waarvan de voor') Nr 136.
*) Bredius, Dr. A. in Obreen's Archief VI, p. 106 v.v.; Bredius, Dr. A. in Ned. Spectator
1978, p. 98; Martin, Prof. Dr. W . en E. W . Moes. Oude Schilderkunst in Nederland, 1912/Ί 3, nr 36.
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ι о б . jan van der Hecke

Nr 152. Paneel, gen

stelling direct op een reeds besproken stilleven van Pieter Claesz (afb. 3 3 ) aansluit.
De groóte roemer staat in het midden der schikking, een tinnen schaal en een omgevallen
berkemeyer zijn met een broodje, enkele oesters en een papieren peperzakje de eemge
requisieten"). Een vriendelijk toebakje van den meester was in 1^32 te Amsterdam op
een tentoonstelling2). De gestyleerde zwier der ranken, die de ordonnantie op een wat
kunstmatige wijze omsluiten (afb. 107), brengt het natuurlijke gemak in herinnering,
waarmede Pieter Claesz een soortgelijk probleem wist op te lossen. Een ander stilleven
van den meester (afb. 177)') en het bekende werkje van den kunstenaar in het Hofje
van Aerde te Leerdam (afb. 108)4), openen de mogelijkheid van een eigen stijlontwikkeling van den meester. Een stilleven, dat te Londen werd geveild5) stelt evenwel danig
teleur. Het werk is zoo sterk geïnspireerd op de bloemstukken van de Utrechtsche
schildersfamihe De Heem, dat de hier besproken meester wel niet voldoende karakter
schijnt bezeten te hebben om een persoonlijken stijl te ontwikkelen.
'jNrioó.

2

)Nrio7.

J)Nrio8.

") N r 109.

sjNriio
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ι о/· Laurens Craen

Mr 106. 65 χ 73 cm. gem

Volledigheidshalve kan men tegelijk de werken van den schilder A. Craen bespreken.
Van dezen meester is immers een vroeger voluit gemerkt stilleven bekend, dat tot voor
kort op naam van Pieter Claesz was gesteld"). Men kan dezen schilder herkennen aan
de merkwaardige roestbruine kleur, waarmede hij de verguld zilveren vaatwerken in
beeld brengt. Bovendien plaatst hi] deze bij voorkeur over elkander gevallen op
den voorgrond. Een dergelijk motief komt terug op een stilleven in het Museum te
Nantes2). De compositie bezit nog een tweede motief, hetwelk op den duur tot nieuwe
toeschnjvingen aanleiding kan geven. Een geplukte kip op een tinnen schotel is namelijk
een niet onbelangrijk deel der ordonnantie. Verschillende stillevens, waarop een derge
lijk motief voorkomt, worden aan den ouden Heda en aan Pieter Claesz toegeschreven,
ook al passen deze werken door hun vorm noch door hun voorstelling in het hier om
schreven karakter der beide grootmeesters. Wellicht zal men in staat zijn, aan de hand
van vergelijkingen met het exemplaar te Nantes, de onbevredigende toeschrijvingen
^Nrioj.

2

)Nrio4

124

э8. Lai

Craen

Nr ι io. Paneel 59χ 75 cm, gem. en ged. 1646

dezer stillevens door een betere te vervangen. Het schilderij, dat in 1929 te Brussel
geveild werd, kan in ieder geval ook aan den hier besproken kunstenaar worden toe
gekend. Het motief van de over elkaar gevallen vaatwerken staat er borg voor").
Als een leerling van Willem Claesz Heda staat T.Hooghen-Manert te boek. Het eenige
van hem bekende stilleven gaat evenwel meer in de richting van de werken van Claesz
2
en de vruchtenstukken van Koets ). Er is dus alle reden hem in dit bestek te vermelden.
Tenslotte moge nog een stilleven genoemd worden van den Antwerpschen schilder
Alexander Coosemans, dat voor dezen navolger van Jan D. de Heem vrij onverwacht
op de manier van Pieter Claesz schijnt te zi]n geconcipieerd').
Ook een stilleven van den Vlaamschen veldslagschilder Robert van der Hoecke schijnt
een neiging naar Claesz te hebben vertoond 4 ), terwijl een vroeg ontbijtje van den Hamburgschen stillevenschilder Georg Hainz, wiens latere werken op het oeuvre van Barend
van der Meer zijn afgestemd, buiten Pieter Claesz moeilijk bestaanbaar zou zijn
geweest5).
'jNrioj.

2

)Nr224. J) Nr IOO. ι) Nr 215. 5) Nr 130. cfr. Peltzer, Α. R. inMiinchenerJahrb.

f. K. N.F. XI, 1934, p . X I , v.v. enSchroeder, A. in Hamb. Gesch. u. Heimatbl. 1938, p. 145, v.v.

125
Betrekkelijk gering is het aantal kleine meesters, dat zijn talenten ontwikkeld heeft
onder de bekoring van de bescheiden stillevens van Pieter Claesz; zelfs de schilders
evenwel, die slechts m een ver verwijderd verband met hem staan en om een enkel
schilden] terloops genoemd dienen te worden, vertoonen niettemin een tweeledigheid
in hun schilderhjke opvattingen, die het terugvinden hunner werken ten zeerste heeft
bemoeilijkt, maar die ook het grooter karakter en den meer persoonlijken aard van hun
voorganger op de meest fraaie wijze helpt bevestigen.

VII. ЮЕ VOLQELINgEy^
VAN WILLEM

QLAESZ.ßEOA

Belangrijk grooter dan van Pieter Claesz is het aantal kunstenaars, dat van Willem
Claesz. Heda afhankelijk kan heeten. Waren de volgelingen van Claesz veelal ook ap
andere gebieden der schilderkunst werkzaam en meestentijds slechts met een beperkt
talent begaafd, onder de kunstenaars, die zich rond Willem Claez. Heda schaarden, zijn
er verschillenden, die zich uitsluitend met het schilderen van stillevens hebben bezig
gehouden en een schildersbegaafdheid van niet onbelangrijken omvang ten toon
spreiden.
Een van de eerste meesters, waarop het oog bij de hergroepeering van de erfenis van
Willem Claesz. Heda valt, is diens zoon Gerret, die zich vaak den jonden Heda schreef en
noemde, in het jaar 1642 in den schilderswinkel van zijn vader werkte en voor 1702
gestorven moet zijn1). Zijn naam kent men voornamelijk door een klein aantal voluit
gesigneerde werken, die evenwel zulk een sterk persoonlijk karakter doen gevoelen,
dat men in staat is, zich een idee van den meester te vormen en verschillende van de stillevens, die, zooals gebruikelijk, tot nu toe onder een anderen naam schuil gingen, aan
dezen kunstenaar terug te geven.
Een voluit gesigneerd en gedateerd stilleven van zijn hand moge als eerste uitgangspunt dienen1). Het is een paneel van een meer hoog dan breed formaat (afb. 109),
waarop veel ruimte is afgestaan aan de voorzijde van de tafel, waarlangs een olijfgroen
tafellaken afhangt. Ook de achtergrond, die slechts ternauwernood door een enkel verticaal gericht element wordt onderbroken, is zeer spatieus van opvatting, zoodat men reeds
bij de aanschouwing van het eerste stilleven van dezen kunstenaar den indruk krijgt, dat
hij voor alles poogde met zoo weinig mogelijk middelen de ruimte plastisch te maken.
Rond een hoogen, vergulden gildebeker zijn enkele voorwerpen geplaatst en in volle
plooien ligt een wit tafellaken in een hoek gedrapeerd.
Nuchter, haast koel en zakelijk, is de manier, waarop de jonge Heda de verschillende
stoffen naast elkaar weet uit te beelden. Vooral het verschil in stofuitdrukking tusschen
zilver en tin is opvallend. Willem Claesz. Heda heeft in de materiaal-uitbeelding nimmer zulke resultaten bereikt als zijn zoon, dien men dus daardoor op de eerste plaats
van zijn vader kan onderscheiden.
Het gevolg van deze ver doorgevoerde materiaalstudie evenwel is, dat de stillevens
van Gerret aan atmosferische warmte hebben ingeboet, daar waar zi] aan stofuitdrukking
wellicht een kleine winst konden behalen ; de vertrouwelijk en huiselijk aandoende stilte,
die bij de beschouwing van het werk van den vader steeds weer opnieuw voor zich
inneemt, mist men dan ook op de stillevens van den zoon, die in een zoo objectief mo') Bredius, Dr. A. G. 107, 2085, U 226; Willigen, A. v. d. p . 157.
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Nr 151. Paneel 78.5 χ 6j cm, gem. Heda 1644
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I09- Gerret Heda

Nr 147. Paneel 82 χ бо cm, gem. en ged. 1642
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n o . Gerret Heda

Nr 155. Paneel 98 χ 79 cm, gem. en ged. 1645

gelijke weergave zijn sterkte tracht te zoeken. Dat ook den jongen Heda aanzienlijke
gaven eigen zijn geweest, spreekt duidelijk uit een tweede voluit geteekend stilleven van
dezen meester (afb. ι io)'). Opnieuw wordt men geboeid door een niets verbloemenden
zin voor de werkelijkheid, die op dit paneel van 1645 — drie jaar later dan het hiervoor
Nr 55-
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111. Gerret Heda

Nr 143. Doek 61x79 cm

besproken werk ontstaan — de karaktereigenschappen van den schilder nog sterker
geprononceerd naar voren brengt.
Zeer ruim is de opvatting van den achtergrond, die door het enkelvoudige verticale
element — een met een vleugelvoet versierd fluitglas — nauwelijks wordt onderbroken.
De stofuitdrukking van het tin en het zilver spreekt wederom haar duidelijke taal ; de
nuchter waarnemende opvatting van den schilder vindt in de nauwkeurige behandeling
van den berkemeyer rechts op den achtergrond een voortreffelijk voorbeeld. Ook de
voorzijde van de tafel, die met een tafelkleed tot een ruim vlak is uitgebreid, beslaat een
aanzienlijke gedeelte van het paneel; een in breede plooien afhangend tafellaken, waarin
de kunstenaar klaarblijkelijk een groot genoegen heeft gevonden, betrekt deze ruimte
in de geheele compositie. Juist de wijze, waarop de schilder deze als een gestolde waterval aandoende partij in ruime en plastische plooien van de tafel laat afhangen, vormt een
van de andere voorname kenmerken van het oeuvre van den jongen Heda.
In de vele witte nuances laat de schilder voor een oogenblik aan zijn schildersfantasie
den vrijen loop en met volle teugen geniet zijn kunstenaarsoog de eindelooze lichtschakeeringen. Geen der andere schilders van het Monochrome Banketje slaagde in een
dergelijke onderdeel met zooveel zorg een evenwicht te verzekeren tusschen de waarneming van de natuur en de vervormende styleering van het scheppende kunstenaarstalent.
9
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112. G e r r e t H e d a

Nr 162. Paneel 5 8 x 6 9 cm, gem. en ged. 1646

Eenvoudiger en meer in overeenstemming met de banketjes van zijn vader is het ont
bijtje uit 1646, waarop evenwel het verschil in stofuitdrukking van tin en zilver opnieuw
tot uiting komt 1 ). Op den achtergrond naast de Jan-Steenkan staat een halfgevulde
noppenkroes, die herhaaldelijk onder de requisieten van den jongen Heda voorkomt
en steeds weer opvalt door de rake en zakelijke uitbeelding. Evenals het geschulpte
mosterdvat geheel rechts op den voorgrond, is het een requisiet, waaraan men gemakke
lijk de hand van den meester kan herkennen.
Met vrijwel dezelfde voorwerpen vertoont het stilleven, dat onder den naam W. C.
Heda geveild werd (afb. 111), een soortgelijke opvatting. De algemeene toon, de stofschildenng van het mosterdvat en de berkemeyer op den bekerschroef laten weinig twijfel
aan de juistheid van een toeschrijving aan den jongen Heda bestaan2). Eenvoudiger
nog is de compositie van een ander stilleven (afb. 112), waarop een aardewerk kruik
staat afgebeeld ; ook hier is er geen twijfel mogelijk: het ontbijtje werd door Gerret Heda
•)Nri58.

^Ыгиз
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113. Gerret Heda

Nr 169. Paneel 79.5 χ 66 cm, gern

t Heda" 1667
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114· Gerret Heda

Nr 167. Paneel 9 0 x 7 6 cm, gem. ,,Heda" 1647

vervaardigd"). Met een vierde stilleven (afb. Ill,) waarvan het auteurschap evenmin betwijfeld kan worden, maakt men kennis met het probleem betreffende de signatuur,
dat de groepeering van het oeuvre van dezen meester aanzienlijk bemoeilijkt1).
Op de manier van den vader immers blijkt het werk van Heda 164 4 gesigneerd te zijn,
in tegenstelling met de gewoonte van diens zoon, die bij voorkeur zijn voornaam of het
N r 162

Nr

133

') Gerret Heda

Nr 150. Paneel 78x6) cm, gem. ,,Heda" 1644
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praedicaat „de jonge" aan zijn familie
naam vooraf laat gaan. De requisieten en
de manier, waarop deze in de compositie
zijn opgenomen, getuigen ondubbelzinnig
voor den jongeren maker, zoodat er twee
mogelijkheden ontstaan, om de signatuur
te verklaren.
Het meest voor de hand liggend is de
veronderstelling, dat de onderteekening
aanvankelijk voluit leesbaar was en later
werd gewijzigd ' ). Wanneer men alleen op
de signatuur zou afgaan, zou op die ma
nier de conclusiegerechtvaardigd worden,
dat men met een werk van den beter be
kenden en derhalve hooger geschatten
vader te doen heeft. Inderdaad zijn er ver
schillende werken, waarop een dergelijke
procedure is toegepast; een enkel werk,
waarop nog sporen van den voornaam te
zien waren, werd nog onlangs in een parti
culiere collectie aangetroffen (afb. ι ι j) 2 ).
Eenvoudiger wordt de verklaring, wan
116. Gerret Heda
neer men aanneemt, dat de zoon zijn stil
N r 142. Paneel 68.5 χ 50 cm, ge
„ H e d a " 1640
levens op dezelfde manier als zijn vader
onderteekende. Bereids zijn gewoonte om zijn voornaam in kleine hoofdletters voor den
in groóte kapitalen geschilderden familienaam te plaatsen zou een dergelijke oplossing
aannemelijk maken. Vooral wanneer daarbij dan tevens zou worden aangenomen, dat dit
uit een opdracht van den vader of het commercieel getinte inzicht van den zoon voortsproot. De leermeester immers, die zich over het werk van zijn zoon in geenen deele
behoefde te schamen, zal de inkomsten, van een dergelijke opvatting het gevolg, gaarne
hebben aanvaard, terwijl de zoon in later jaren op zijn beurt zeer gemakkelijk gedacht
kan hebben, dat hij meer baat zou hebben bij den verkoop van de banketjes van zijn
vader dan die, waarvan hij zijn eigen auteurschap erkende. Wellicht heeft hierbij nog een
zekere gevoeligheid van den jongen meester meegesproken, die hem min of meer door
de omstandigheden werd opgedrongen als begaafde zoon van den beroemden vader.
Hoe dan ook, tegen de toeschrijving van het hier besproken stilleven kan ondanks de
signatuur geen bezwaar bestaan ; zij wordt nog aannemelijker bij de beschouwing van
een ander werk (afb. 114), waarop verschillende eigenschappen van den jongen Heda
het oog treffen, zoodat over den maker evenmin eenige twijfel overblijft, ook al wijst de
onderteekening Heda 1647 0 P n l e u w l n sen verkeerde richting)).
') Een nauwkeurig onderzoek naar den staat der handteekening bli|kt deze mening te bevestigen.
'JNnóp. 5) №167.
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De opvallende ruimtelijkheid, de belangrijke plaats, die door de voorzijde
van de tafel wordt ingenomen, het tin en
zilver, de halfgevulde noppenkroes, de
berkemeyer links op den voorgrond en
niet het minst de prachtige witte doeken,
waarin de schilder al zijn liefde tot dit
bescheiden onderwerp zoo tastbaar en
treffend wist te realiseeren : het zijn even
zoovele verschilpunten met de besproken
stillevens van den ouden meester, zij wekken bovendien talrijke herinneringen aan
reeds besproken banketjes van Gerret
Heda en vormen derhalve voldoende
argumenten voor de hier voorgestelde
nieuwe toeschrijving.
Ruimer nog is de achtergrond op een
\-¡. Gerret Heda
Nr 152. Paneel 4 5 x 4 1 cm
ander stilleven (afb. 115), dat eveneens
ten onrechte op naam van den ouden
Heda wordt vermeld1). Zonder door het opsommen van argumenten in herhaling te
treden, kan worden geconstateerd, dat ook dit stilleven volkomen past in de opvatting
van het oeuvre van den jongen Heda; nog te meer lijkt de stelling aanvaardbaar, nu
de koele atmosfeer hemelsbreed verschilt met den gullen gloed, die uit de werken van
zijn vader spreekt en die, bi) een vergelijking met het banketje van 1644 (afb. 48),
het oorspronkelijke karakter van den leermeester laat prefereeren boven het vakmanschap van kleiner allure, dat uit dit werk van den zoon spreekt. Een vergelijking b.v.
van den hoogen schenkkan, die op beide werken is voorgesteld, zal zonder twijfel ten
gunste van den vader uitvallen. Bij hem immers is het requisiet uit de verf gekomen
en heeft het een volume gekregen, dat in de atmosfeer werd opgenomen; Gerret Heda's
voorstelling van hetzelfde voorwerp blijft een knap geschilderde navolging in twee
dimensies en mist zoo den samenhang met zijn omgeving.
In verband met het laatst besproken stilleven van den jongen Heda, kan nog een ander
banketje van dezen kunstenaar worden vermeld2). (Afb. 1 16). Een waarschijnlijk gedeeltelijk gekortwiekt stilleven van den meester (afb. 117) geeft weinig uitsluitsel meer
betreffende den voor- en achtergrond, omdat juist beide gedeelten door de afsnijdingen
werden geschaad'). De witte doek en de manier, waarop de nu omgevallen nautilusbeker geschilderd is, mogen evenwel als signatuur voor den meester gelden.
Nuchter en zakelijk is de atmosfeer op een ander werk (afb. 1 18) van den meester4).
Overeenkomsten met besproken werken van den jongen Heda lijken onloochenbaar,
zoodat een toeschrijving van dit stilleven aan dezen kunstenaar weinig grond voor bezwaren zal geven.
'jNrijo.
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Nr

118. Gerret Heda

' 5 5 · Paneel

De merkwaardige, droge en gnjze toon, die vooral den jongen Heda eigen is, spreekt
eveneens uit het Heda 1640 gedagteekende paneel"). Op het ontbijtje van groot formaat
ontwikkelt de jonge kunstenaar een compositie, die nog sterk aansluit bij de opvatting
van zijn vader. Het werk vertoont eenige overeenkomst met diens schilderij van 1642
(afb. 67), maar mist opnieuw de warme atmosfeer. Een nautilusschelp ligt omgevallen
voor de hooge fluit, een tinnen kan en een grooten roemer. Ook het Heda 1642 gemerkte paneel kan aan deze cyclus worden toegevoegd1). Beide werken gingen tot nu
toe onder den naam van den vader door.
In 1920 werd vervolgens een gesigneerd paneel van den meester geveild, hetwelk
in compositie veel overeenkomst heeft met het eerstbesproken banketje van 1642.
Ruim zijn de voor- en achtergrond opgevat; op de tafel staat naast de hooge fluit met
een vleugelvoet een zilveren zoutvat, terwijl een zilveren drinkschaal, een omgevallen
berkemeyer en andere gebruikelijke requisieten de voorstelling completeeren').
Rijker doet de compositie aan van het stilleven, dat in 1904 te Brussel verkocht werd ;
de tafel is gedekt met een blauw velours kleed, terwijl druiven en een rijk versierde zilveren schaal deel uitmaken van dit ontbijtje, dat naar een ruimer opvatting van het onderwerp streeft4).
I
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χ 19· Gerret Heda

Nr 13 5. Doek

Een stilleven uit 1645, dat op de manier van den vader gesigneerd is, vertoont in de
fluit, de tinnen kan, die op een wit tafellaken omgevallen is en in de zilveren schaal de
karaktereigenschappen van den jongen Heda"). Hetzelfde is het geval met het stilleven
van 1646, dat in opvatting veel overeenkomst bezit met het voorgaande werk. Een
groóte roemer, een zilveren schaal en een omgevallen nautilus zijn op dit stilleven de
belangrijkste requisieten naast een fluit, een avondmaalsbeker en een pastei, die de compositie voltooien2). Een omvangrijk doek (afb. 119) is zeer waarschijnlijk in de eerste
periode van den meester ontstaan; het leidt een aantal banket jes in, waaruit het karakter
van den jongen Heda in minder of grooter mate spreekt. Er is nog veel overeenstemming met het oeuvre van den leermeester nawijsbaar. Behalve het breedteformaat,
dat door den schilder in zijn lateren tijd veelal wordt verlaten, is het met name de compositie, die de herinnering aan zijn vader wakker roept. Al is evenwel de roemer en de
omgevallen zilveren schaal een der door den ouden Heda bekend geworden hoofdmotieven van dit wat obligaat en schools geschilderd ontbijtje, de droge, atmosfeerlooze
manier van schilderen wijst reeds naar het stilleven van 1642, waarbij vooral de roestkleurige gildebeker een krachtig woord meespreekt. Het formaat van de voorwerpen
•) Nr 154.
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met uitzondering van de dikbuikige kan
en den vergulden beker is steeds kleiner
in verhouding tot den achtergrond dan
men van den leermeester gewend is 1 ).
Een tweede schilderij met een soort
gelijke compositie, waarvan de kwaliteit
echter niet kon worden vastgesteld, vormt
een reden temeer om aan te nemen, dat
het hier besproken stilleven nog uit de
leerperiode van den jeugdigen meester
dagteekent 2 ). Dit doek is evenwel aan
zienlijk breeder en de ordonnantie, die
ι 20. Gerret Heda
Nr 199c. Paneel 49 χ 64 cm
overigens vrijwel niet verschilt, is naar
rechts met een aantal gebruikelijke requisieten uitgebreid. Mogelijk heeft Gerret Heda het onderwerp, na een eerste diepgaande
studie, nogmaals in gebundener vorm opnieuw opgevat. Wellicht ook heeft een zijner
medeleerlingen zich voor hetzelfde model gezet en waren zij beiden onderworpen aan
het critische oog van den leeraar.
In verband met deze twee werken kan een stilleven vermeld worden, dat vroeger als
een werk van Pieter Claesz geveild werd 5 ). Ook van dit stilleven lijkt het auteursschap
van Gerret aannemelijk, terwijl het voor het eveneens zeker in 's meesters leerperiode
ontstane stilleven, dat als een repliek van een stilleven van den vader bekend is, aan
de hand van de onderteekening kon worden vastgesteld (afb. 120) 4 ).
Ter gelegenheid van het eeuwfeest van Rembrandt's geboorte was er bij Frederik
Muller onder den naam van Willem Claesz. Heda een eveneens aan Gerret toe te schrij
ven stilleven te zien (afb. 121), dat bij de hierboven besproken stillevens aansluit 5 ).
Krijgt men nu den indruk, dat het karakter van den jongen meester zich bereids meer
ontwikkeld heeft in de richting, die hij binnen niet al te langen tijd als zelfstandig schilder
zal gaan kiezen, de geheele opvatting der compositie sluit nog aan bij de banketjes van
Willem Claesz. Heda. Meer nog spreekt de aard van den jeugdigen schilder uit het stil
leven, dat eenige jaren geleden in den kunsthandel te Amsterdam was (afb. 1 22). Het
zoutvat en de noppenkroes getuigen hiervan als onmiskenbare aanwijzingen 6 ). Zwakker
is het paneel (afb. 123), waarop de achtergrond zich geduldig een behandeling heeft
moeten laten welgevallen en ook de zilveren schaal achter de tuitkan en niet zonder ver
minkingen is afgekomen. Het geheel vertoont evenwel nog voldoende kenmerken, om
ook dit ontbijtje in het oeuvre van den jongen Heda o p te nemen 7 ). Met verschillende
reeds besproken stillevens vertoont het schilderij van 1643 e e n z e k e r e overeenkomst,
vooral wat betreft het aantal voorgestelde voorwerpen 8 ). O o k het in 193 1 te Den Haag
geveilde stilleven verdient in dit verband een vermelding 9 ).
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121. Gerret Heda

Nr 139. Paneel

In 1892 werd een stilleven van Pieter Claesz geveild, dat eveneens beter in het oeuvre
van Gerret Heda past; waarschijnlijk ontstond het rond het jaar 1645 1 ).
Op een zeer sprekend voorbeeld van de stillevenkunst van den jongen Heda moet
vervolgens de aandacht gevestigd worden 2 ). Opnieuw vindt men den ruimen vooren achtergrond, waarin de hooge fluit een sterk sprekend verticaal element vormt. Een
zilveren zoutvat, waarop een fayence bakje staat te balanceeren, versterkt deze rijzige
beweging. Het witte tafellaken vertoont zonder twijfel het handschrift van den jongen
kunstenaar, evenals drie berkemeyers op een tinnen schaal. De compositie doet denken
aan het eerstbesproken paneel van 1642, waarop ook de compositie van een paneel uit
de collectie van Holzhausen terug te voeren is'). Opnieuw het njkgedrapeerde tafel
laken, dat op een ruimen voorgrond vol overgave werd geschilderd, opnieuw ook de
spatieuze achtergrond, waarvan de diepte door een sterk verticaal strevend maatglas
wordt bepaald. Rijker nog is de opvatting van een soortgelijke compositie op een ander
paneel, dat eveneens van den jongen Heda stamt4).
•)Nr 157.

^)Nr 163.

5) № 1 6 4 .

") № 1 6 5 .
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12 2. Gerret Heda

Nr 138. Paneel

123. Gerret Heda

Nr 140. Paneel
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I 24. G e r r e t H e d a

Nr 168. Paneel, gem. „Heda" 1661

Ook het werk uit de collectie Nelessen vertoont met de hierboven besproken stillevens een sterke overeenkomst1). De nautilusbeker, die op zijn latere werken overigens
veel voorkomt, vormt op dit stilleven het verticaal strevende middelpunt. Verschillende
replieken zijn van dit werk bekend en vragen nog om een nauwkeurige vergelijkende
studie.
Uit de hierboven besproken stillevens blijkt op de eerste plaats, dat de jonge Heda
een aanvangsperiode heeft gekend, waarin de wijze lessen van den leerenden vader tot
geen doovemansooren gesproken zijn ; in een tweede phase zijner ontwikkeling, waarin
hij meestentijds op hooge formaten schilderde, heeft hij zijn eigen stijl gevonden. De
stillevens, die in deze beide ontwikkelingsperioden ontstonden, werden hierboven
noodgedwongen door elkaar behandeld, omdat van enkele gesigneerde werken uit de
tweede periode moest worden uitgegaan. Ook de jonge Heda heeft bovendien een nauwkeurig van zijn overige oeuvre te onderscheiden derde periode doorgemaakt, waarin hij
waarschijnlijk evenals zijn vader onder den invloed van Rembrandt of Kalf tot een
kleurrijk palet zijn toevlucht neemt. Het stilleven met de gedeeltelijk verdwenen signatuur (afb. 11 j) immers is een rijk schilderij, waarop verschillende zuidvruchten en .een
-) Nr 166.
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12 5 · G e r r e t H e d a

Nr 170. ζ ό χ jд.5 cm

Deventer tapijt
een periode van
grooter weelde in
zijn schilderlijke
opvatting ken
merken. Tegen
een d o n k e r e n
achtergrond staat
opnieuw de nau
tilusbeker en de
noppenkroes, die
geen twijfel aan
het auteursschap
overlaten. Verge
leken bij de rijke
stillevens van den
ouden Heda kan
men ondanks veel
overeenkomsten,

die wellicht uit een nu wederzijdsche
beïnvloeding tusschen vader en zoon
ontstonden, toch duidelijk de zelfde verschillen in karakter blijven waarnemen,
die reeds in het vroegere werk der beide
meesters naar voren kwamen. De leermeester geeft een grooter inhoud aan zijn
voorwerpen, die hij in een atmosferische
ruimte plaatst; de leerling blijft ondanks
alles kleiner van geestelijk formaat en zijn
dikwijls virtuoos neergeschilderde requisieten zijn er een afspiegeling van.
Tegen een donkeren achtergrond stond
vroeger ook een waarschijnlijk eens voluit
gesigneerd stilleven (afb. 124) dat het
tegenwoordig met een hel grijzen fond
en een spiksplinternieuwe signatuur van
den ouden Heda moet doen"). De manier,
waarop de voorwerpen geschilderd zijn,
laat.evenwel weinig twijfel bestaan; ook
•) N r 167.

126. G e r r e t H e d a

Nr 17г. Paneel г) χ 17.5 cm, gem.
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127· Corn. Cruys

Nr 119. Doek 9z.5 χ 125 cm, gem.

dit werk is een stilleven van den jongen Heda uit zijn laatste periode, zoodat de nieuwe
dateering 1661 de plank niet ver mis slaat en wellicht nog gecopieerd is naar het oude
voorbeeld, dat nu misschien nog schuil gaat onder een dikke laag nieuwe verf.
Ook bij de beoordeeling van het oeuvre van dezen navolger der grootmeesters
staat men evenwel voor een voorloopig waarschijnlijk nog onoplosbaar raadsel. In een
particuliere verzameling te Amsterdam immers bevindt zich een zeer dun geschilderd
schilderij van klein formaat, hetwelk aan den jongen Heda wordt toegeschreven (afb.
125)'). Hoewel dit werkje vrijwel geen overeenkomst bezit met de stillevens, die hier
besproken werden, wordt de toeschrijving gefundeerd op een tweetal inmiddels ver
dwenen stilleventjes van een soortgelijk formaat en eenzelfde dunne schilderswijze, die
zich ongeveer 20 jaar geleden in de verzameling Komter te Amsterdam hebben bevonden
en zeer bescheiden met een monogram G. H. waren gesigneerd. Alhoewel een dergelijk
tijdvak slechts met moeite door herinneringen kan worden overspannen, was de tegen
woordige eigenaar, die de andere paneeltjes goed gekend heeft, vrij positief in zijn oor
deel betreffende de stijlovereenkomst tusschen de drie bescheiden stillevens. Ziet men
een oogenblik af van de mogelijkheid, dat het monogram ook een anderen kunstenaar
) Nr 170.
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kan aanduiden, dan ontstaat de
moeilijkheid, dat deze kleine stil
levens in het hier besproken rijpe
oeuvre van Gerret Heda niet of
nauwelijks passen. Wellicht zijn de
stillevens een paar van de weinige
nog overgeblevene jeugdwerken van
den kunstenaar uit zijn eersten leer
tijd. Wellicht ook zijn zij nog vroe
ger ontstaan. De zeer bescheiden
signatuur en het karakter der werk
jes, die ook nog invloeden van
Pieter Claesz laten vermoeden, ma
ken een dergelijke veronderstelling
wel eenigermate aannemelijk. Een
soortgelijk werkje bevindt zich,
eveneens op naam van den jongen
Heda, in het museum Boymans te
Rotterdam1), terwijl een ander, dat
dank zij de hiervoor genoemde toe
schrijving tegenwoordig eveneens
aan Gerret Heda wordt toegekend,
Nr 112. Paneel ι ι ο χ 89 cm, gen
128. C. Cruys
in een particuliere verzameling te
2
Amsterdam aanwezig is ). Dit stilleventje (afb. 126) bezit nog de restanten van een
monogram signatuur, waarvan de G nog te onderkennen valt. Het werkje ging derhalve
vroeger niet zoozeer ten onrechte voor een werkje van den Utrechtschen vischstillevenschilder Jacob Gillig door. Inderdaad vertoont het werk van dezen meer overeenkomst
met de hier besproken kleine stukjes dan het oeuvre van den jongen Heda. Wellicht zal
het in de toekomst nog eens mogelijk zijn, de sinds ruim 20 jaar aan het oog onttrokken
stilleventjes uit de vroegere collectie Komter aan een nader onderzoek te onderwerpen.
Tot zoolang blijft de mogelijkheid bestaan, deze kleine schilderijtjes als jeugdwerken
van den jongen Heda te beschouwen, waarbij evenwel steeds een tweede gedachte be
houden dient te blijven, uitgaande naar Jacob Gillig, die waarschijnlijk betere eigendoms
papieren zal blijken te bezitten.
Zonder een zeker onmogelijke volledigheid te hebben nagestreefd, bewijst deze
groepeering van het oeuvre van den jongen Heda, welk het picturale handschrift van
den meest begaafden leerling van den ouden Heda is geweest. Zijn ruime voor- en
achtergrond en zijn meedoogenlooze waarheidsliefde in de stofuitdrukking zijn twee
van de voornaamste kenmerken, waaraan men zijn stillevens kan herkennen ; de bepaalde
keuze van zijn requisieten, het noppenglas, de nautilusbeker en het rijkbewerkte zoutvat
verdient in dit verband tevens een afzonderlijke vermelding.
^ N n / i . ") N1-172.
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I 29. C o r n . C r u y s

• Nr 115. Doek 89X 115 cm, gem

Een tweede schilder van het Monochrome Banketje, wiens naam gedurende de tijden
veel van zijn glans verloren heeft, is Cornelis Cruys, die zich, evenals de zoon van zijn
groóte voorbeeld, uitsluitend aan het schilderen van stillevens wijdde. Ook van dezen
kunstenaar spreken de bronnen slechts zeer zelden, zoodat men zi]n persoonlijken aard
zal moeten leeren kennen aan een gering aantal nog gesigneerde stillevens, die het onderzoek gelukkigerwijze nog ter beschikking staan.
In 1644 was Cruys lid van het gilde te Haarlem, zoodat zijn verwantschap met de
Haarlemsche stillevenschilders verklaarbaar wordt. Op 26 Mei 1649 wordt hij opgenomen in het gilde te Leiden, vanwaar hij later naar Schiedam vertrekt, alwaar hij omstreeks 1660 gestorven moet zijn, gezien het bericht van den Leidschen schilder van
Delmanhorst, die op 2 1 April 1660 een eisch indient bij de erven van Cruys, „in zijn
leven schilder te Schiedam"1). Een schuld van ƒ50.— blijkt dan nog niet vereffend, zoodat men gaat vermoeden, waarom de kunstenaar nogal eens van woonplaats veranderde.
Zijn levensomstandigheden waren waarschijnlijk wel niet al te rooskleurig, hetgeen goed
te begrijpen valt, wanneer men een oogenblik het groóte aantal zijner collega's in her') Bredius, Dr. A. G. 1638, U. 2215. Wurzbach en Thieme-Becker s.v.
10
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ι jo. Corn. Cruys

Nr 11 j . Doek 94 χ 13 о cm, gen

innering roept, dat zich eveneens voornamelijk met het stillevenschilderen heeft bezig
gehouden.
Intusschen kiest hij bij voorkeur een tafel tot onderwerp, die met een overvloed van
rijke voorwerpen en kostbare spijzen prijkt. Bij tijd en wijle krijgen zijn ordonnanties een
overdadig karakter en vertoonen zoo overeenkomsten met de compositie van Abraham
van Beyeren, onder wiens naam dan ook verschillende stillevens van Cruys blijken
bekend te zijn.
In het zeer gevulde banketje met de fayence pul en de perziken vindt men hiervoor
een goed voorbeeld (afb. ι 27), ook al bezit het werk tegenwoordig de naam van A. v.
Beyeren"). Kenmerkend is de opvallend dunne en doorzichtige manier, waarop de kun
stenaar de verf aanbrengt. Een reeks van rose en grijze schakeeringen vormt den overheerschenden toon, waarmede de schilder zelfs bij de keuze zijner requisieten rekening
houdt. Teer en gevoelig behandelt hij de ham en de donzige perziken ; doorzichtig zijn
de witte partijen van het tafellaken op den voorgrond. De berkemeyer heeft een vrij
plompen vorm, de lichtreflexen zijn vlot, dikwijls bijkans slordig aangebracht.
Op vele van Cruys' stillevens vindt men den achtergrond onderbroken door de vage
aanduiding van een architectonisch niet verantwoorde nisvorm, die met zijn horizon' ) № 119.
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I J l . Cornell's C r u y s

Nr 117. Doek 88 χ 121 cm, gem.

taal en verticaal de gelijke elementen der dispositie in een plat vlak herhaalt en in den
gebogen vorm tot een afsluiting brengt.
Het hier besproken niet gedateerde werk is zonder twijfel een stilleven uit de rijpe
periode van den meester en is waarschijnlijk aanzienlijk veel later ontstaan dan een
tweede stilleven, waarvan de compositie nog een veel minder groóte soepelheid vertoont
(afb. 128)1). Stijfjes doet de verdubbelde verticaal van het openstaande lid van de
tinnen buikkan en het gedeeltelijk gevulde fluitglas aan. Het hengsel van de mand met
druiven geeft hier met den schuinen stand nauwelijks een oplossing. Gebrekkig is ook
de manier, waarop de kunstenaar de drie perziken achter elkaar plaatst, zoodat men niet
lang behoeft te twijfelen, om tot de conclusie te komen, dat men hier met een jeugdwerk
van den kunstenaar te doen heeft. De merkwaardige draperie op den achtergrond hangt
op een met nader te bepalen manier in de lucht; waarschijnlijk mag men hier een eerste
symptoom vermoeden van het streven, om de grauwe eentonigheid van den achtergrond
met een bewegelijk element te breken. In de transparante manier van schilderen, in de
tinschildering en in het witte tafellaken op den voorgrond herkent men het handschrift
van den meester.
•) N r 112.
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132. Corn. Cruys
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Nr 114. Paneel ιοί.5 χ ігг cm

Een prachtig stilleven met een fayence flesch en een tinnen schenkkan komt voor een
vermelding eveneens in aanmerking (afb. 12^). De dun geschilderde ham en het witte
tafellaken op de voorgrond vormen, evenals vele andere requisieten en de manier, waar
op ze getroffen zijn, een direct verband met de hierboven besproken schilderijen van
den kunstenaar1). In den reflex van de schenkkan ontdekt men bij nadere beschouwing
nog de vage contour van den schilder, met een grooten hoed op het hoofd voor den ezel
gezeten.
Duidelijker nog spreekt deze reflex op een schilderij, dat aanvankelijk aan Willem
Claesz. Heda werd toegeschreven (afb. 130) maar niettemin dezelfde eigenschappen
vertoont als de hiervoor besproken werken1). Op de dikbuikige schenkkan rechts ziet
men het beeld van den schilder in de reflexen van het tin weerspiegeld. Helder teekent
zich de witte kraag van den meester tegen zijn donkere buis af. Ook het doek kan men
tegen de heldere atelierwand onderscheiden, waarbij enkele donkere langwerpige vlekNr 115.

^ Nr113.
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I 33- Corn. Cruys

Nr m . Doek 13 j χ 177 cm

ken de schilderijen aan de wand voorstellen. Vager komt dezelfde voorstelling meer naar
links in de reflex m de omgevallen schenkkan terug. Naast de merkwaardige bruin
achtige kleur en de dunne manier van schilderen, valt hier opnieuw de gevulde achter
grond op. Rechts de draperie, in het midden de vage nisvorm, die op het vorige werk
ontbrak, meer naar links ten slotte een donkere partij, die op een hoek in de achterwand
zou wijzen, ware het niet, dat de achterkant van de tafel een vlakke achterwand nood
zakelijk maakte. Men krijgt den indruk, dat de schilder, van de beperktheid van zijn eigen
kunnen overtuigd, het niet heeft aangedurfd een achtergrond van louter grijze tonen
te maken. Blijkt uit de reeds genoemde werken, dat deze meester niet op één lijn met
Willem Claesz. Heda of Pieter Claesz kan worden gesteld, in de stofuitdrukking is
hij niettemin een virtuoos van beteekenis en in zijn losse compositie- en schildertrant
vertoont hl) een eigen persoonlijk karakter, dat men in tallooze fijn geschilderde details
herhaaldelijk kan waarnemen.
Kenmerkend voor de vormtaal van Cruys is de manier, waarop hij in de hier besproken compositie de roemer en de schenkkan naar de diepte laat wijzen. Een soortgelijke
opstelling zal men op vele zijner stillevens ontmoeten, terwijl hij nu eens gebruik maakt
van een aantal perziken of andere vruchten en dan weer zijn toevlucht neemt tot het
combineeren van enkele omgevallen voorwerpen. Een streven om de ruimte plastisch
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in beeld te brengen is ook Cruys derhalve eigen — de nisvorm op den achtergrond
vormt er waarschijnlijk een tweedimensionale afspiegeling van; op het besproken werk,
dat waarschijnlijk nog uit zijn vroege ontwikkehngsjaren stamt, kan men dit streven in
ieder geval nog zeer duidelijk en tastbaar waarnemen in de door haar al te groóte toevalligheid nog wat gewild aandoende schikking der voorwerpen.
Zwakker van compositie, maar niettemin een sprekend voorbeeld voor de schilderswijze van den meester, is het paneel, dat zich in 1937 in den kunsthandel te Keulen bevond') Weinig sierlijk is de vorm van de groóte berkemeyer, die midden op den voorgrond is geplaatst; een vergelijking met soortgelijke voorstellingen bij den ouden Heda
of diens zoon kan het voorwerp, door Cruys in beeld gebracht, niet doorstaan (afb. 131)
Een ander overdadig werk (afb 132) vertoont voldoende eigenschappen om het
als een stilleven van Cruys te herkennen De dun opgebrachte achtergrond mist nu
den gebruikehjken nisvorm, terwijl de kunstenaar evenmin een draperie noodig oordeelde om den fond te verlevendigen1) De met vruchten en wingerdranken overladen
voorstelling, die m het oeuvre van Heda steeds als een vreemd element zou worden
gevoeld, past in haar opvatting en dunne schilderwijze volkomen bij de reeds besproken
werken van Cruys
Van de hand van Pieter Claesz werd een ander werk van Cruys gedurende langen tijd
geacht'). Ten onrechte ook werd steeds een stilleven van groot formaat aan Claesz
toegekend, hoewel meer argumenten voor een toeschrijving aan Cruys kunnen pleiten
(afb. 1 3 3)4) Het motief van den staanden en den omgevallen berkemeyer links op den
voorgrond mogen herinneringen wekken aan het stilleven van Claesz uit het jaar 16 51
(afb 1 5), terwijl ook de vruchten rechts oppervlakkig verklaard zouden kunnen worden
door een samenwerking van Claesz met Koets; de wijze, waarop het stilleven geschilderd
is, verraadt evenwel in opvatting ondubbelzinnig het handschrift van den hierbesproken
meester Plomp is de berkemeyer links, ongelukkig het verkort van het daarachter omgevallen glas: onhandigheden, die men in de jeugdwerken van Claesz tevergeefs zal
zoeken. De kleur van het doek wijst bovendien op het auteurschap van Cruys, die het
stilleven waarschijnlijk in zijn vroegere periode heeft vervaardigd De vogelpastei, de
vruchten en de wingerdranken rechts vertoonen tenslotte veel overeenkomst met het
stilleven, dat vroeger aan Heda werd toegeschreven (afb 130).
De geschiedenis van den schilderenden vader en den meeschilderenden zoon herhaalt zich in het geval van fan Jansz den Uyl, hetwelk in dit verband een beschouwing
verdient, nadat bereids vroeger een uitvoerig gestaafde oplossing werd voorgesteld5).
De oude Uyl moet omtrent 1595 geboren zijn, daar hij op 2 1 Maart 1619, oud 2 6 jaar,
in de Puiboeken te Amsterdam als ouderloos schilder staat ingeschreven voor den ondertrouw met Geertie Jansd Treek, zuster van Jan Jansz Treek Te dien tijde woonde Uyl
op de Nieuwe Zyds Achterburgwal In 1637 blijkt hij een huis aan de Singel betrokken
te hebben en op de 17de October wordt 's nachts in allerijl een testament opgemaakt
№117
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J) Nr 116

4) Nr 1 1 1

5) Boer, Ρ de. m Oud Holland LVII, ρ 49 v.v.
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134· Jan Jansz. den Uyl

Nr 277. Paneel 62 χ 50 cm. gen
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13 5 · Jan Jansz. den Uyl

Nr гуг. Paneel 82 χ 69 cm, gen

voor den ziekgeworden schilder, die voor deze gelegenheid ,,sieck van lichame" op een
stoel voor het vuur in de kelderkamer zit. Eenige dagen later wordt zijn zwager Treek
gemachtigd den verkoop van een huis voor hem te regelen, terwijl op 31 December
van het volgende jaar blijkt, dat de schilder overleden is. Weer een jaar later wordt de
nalatenschap door zijn weduwe en Treek als voogd verdeeld over de kinderen. Gedu-
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rende zijn leven zijn enkele geldelijke transactie's van den ouden Uyl uit schriftelijke
notitie's bekend gebleven. Gedurende zijn leven en direct na zi]n dood schijnen zijn
werken een groot aanzien te hebben verkregen In de Collectie van Rubens kwamen
drie schilderijen van den meester voor'), terwijl verschillende malen van copleen naar
zijn werken wordt gesproken, waarbij wellicht zijn zoon een werkzaam aandeel heeft
gehad, gezien de mededeeling in de notarisakte van 2 3 April 1650, waarin wordt verzocht te constateeren, dat bij een bepaalde transactie slechts gesproken is van een schilderij van den Uyl, zonder daarbij een distinctie tusschen het werk van vader en zoon
te maken2)
Hieruit kan men wellicht opmaken dat de zoon van den ouden Uyl, die eveneens
Jan Jansz. den Uyl heette, in den geest van den vader heeft geschilderd Hoe het oeuvre
van den ouden Uyl overigens om den zelfden tijd ten zeerste gewaardeerd werd, blijkt
nogmaals uit de opmerking van den hoedenkoopman Doncker, die zijn schilderij niet
met ƒ 100 toe zou willen ruilen voor een schilden) van Troianus de Magistns, waarvoor
eens ƒ1600 was geboden.
Van den ouden Uyl zijn bovendien enkele dierteekeningen bekend, terwijl ook een
aantal landschapteekenmgen, die vroeger vrijwel allen aan den zoon werden toegeschreven, tegenwoordig eveneens op naam van den vader zijn gesteld. De veronderstelling
lijkt derhalve aannemelijk, dat deze meester, die in den bloei zijner jaren en midden in
de activiteit van zijn schildersleven stierf, naast de enkele, nu bekende stillevens, ook
landschappen en dierstukken heeft geschilderd, waarvoor de teekeningen als voorstudie's kunnen gediend hebben'); uit oude inventarissen kennen wij bovendien mededeehngen, die op een dergelijke activiteit zouden kunnen wijzen.
Men mag bij de hergroepeering van het stilleven-oeuvre van den meester uitgaan van
een aantal gesigneerde werken, waarvan het voornaamste voluit is gesigneerd (afb. 13 4),
terwijl op een zilveren avondmaalsbeker de gravure van een uiltje in een wapenschild
voorkomt4). De tastbare vorm, waarin hl] het donkergeschilderde tin heeft voorgesteld,
is een van de meest kenmerkende eigenschappen, die men terug kan vinden om een
ongesigneerd stilleven m een Amsterdamsche Verzameling (afb. IV). Zeer donker
is het tin van de dikbuikige kan ook op dit schilderij weergegeven5). Eenvoudig
is de compositie van een derde schilderij (afb. 135) waarop een dikbuikige kan naast
een zeer gerekt pasglas op een donker tafelkleed staat. Terstond herkent men den merkwaardigen, tastbaren vorm van het tin op den voorgrond, terwijl de over een zilveren
avondmaalsbeker omgevallen groóte roemer m dezelfde richting wijst6).
Met een uil is ook een zeer bewegelijke, op den toeschouwer afglijdende stilleven
gesigneerd (afb. 1 36), hetwelk aanvankelijk aan GerretHeda werd toegeschreven7). Veel
uitgebreider is het stilleven in de Calerei Liechtenstein te Weenen (afb. 137), dat evenals het vorige werk met een uil op de tinnen buikkan werd gemerkt en tot nu toe toch
op naam van den ouden Heda stond genoteerd8).
De compositie uit de verzameling Moltke te Kopenhagen vertoont een nog grooter
•) Denucé, J. p. 69 v.v.
) Nr 272. 7) Nr 273.

6

2

) Boer, P. de. p. 64. . ') Thieme-Becker. s.v.
) Nr 274.

8

*) Nr 277.

ï) Nr 275.
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[j6. Jan Jansz. den Uyl

N r 2J}• Paneel 63 χ 46 cm, gem.
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[ J7· I a n Jansz. den Uyl

Nr ^74. Рлпееі ιοί χ 85 cm,

rijkdom'). De achtergrond wordt bovendien verlevendigd met een nisvorm, die uit een
oogpunt van architectuur meer verantwoord aandoet dan soortgelijke aanvullingen op
de achtergronden van Cruys. De tinnen schenkkan is opnieuw opgesteld en al ontbreekt
de signatuur op het tin, een toeschrijving lijkt aannemelijk, wanneer men het groóte stil•)Nr278.
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Nr 276. Doek 92 χ 107 cm

leven in de herinnering roept, dat vroeger als een meesterstuk van Willem Claesz. Heda,
maar tegenwoordig terecht aan den ouden Uyl teruggeschonken, in het Kaiser-Friedrich
Museum te Berlijn is opgesteld. Deze nieuwe toeschrijving gaat terug op de aanwezig
heid van het merk van den meester, terwijl ook een groot aantal requisieten, die in hun
opstelling veel overeenkomst met het Kopenhaagsche schilden) vertoonen, op de voor
den meester kenmerkende wijze staan voorgesteld en zoodoende eveneens voor deze
nieuwe meening pleiten1). Een te München geveild stilleven kan eveneens in dit verband
vermeld worden (afb. 138)2).
Het belangrijke stilleven te Berlijn roept den vraag op, welke verhouding er tusschen
den ouden Heda en den ouden Uyl heeft bestaan. Wie der beide kunstenaars heeft aan
de leidende gedachte het eerst gestalte gegeven; wie werd beinvloed door zijn tijdgenooten-stillevenschilders, en welken invloed heeft de oude Uyl uitgeoefend? Wanneer men den grooten rijkdom der compositie en de talrijke requisieten van het werk
te Berlijn aanschouwt, zou men geneigd zijn met betrekking tot de ontwikkelings') Nr 279.

>) Nr 276.

iv. Jan fansz. den Uyl

Nr 275. Paneel 61 χ 52 cm
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geschiedenis van het talent van Heda een later ontstaansjaar te veronderstellen dan 1639,
het laatste jaar, waarin de oude Uyl zijn handwerk uitoefende en dit rijke stilleven derhalve kan zijn ontstaan Heda's oeuvre vertoont een regelmatig gegroeide ontwikkeling,
die men door de jaren heen op den voet kan volgen De omstandigheden bleken rijp
om de wezenlijk Hollandsche eigenschappen, zooals deze in het stilleven tot uiting
komen, m een bepaalde richting te stuwen
Daar de oude Heda en de oude Uyl beiden van één generatie waren, mag men aannemen, dat een zelfde invloed, van Frans Hals η 1 , zoowel den Haarlemmer als den
Amsterdammer heeft bestreken, al zal Heda wellicht een meer directen invloed hebben
ondergaan dan de oude Uyl, die in zijn schilderskringen weer verder van de bron ver
wijderd was Men mag bovendien aannemen, dat het te vroeg door den dood onder
broken oeuvre van Uyl een ontwikkeling vertoont, zooals deze ook bij de andere stillevenschilders uit die dagen valt waar te nemen, zoodat vanzelfsprekend ook hetzelfde
program aan de orde kwam Een wederzijdsche beïnvloeding behoeft men dus niet te
aanvaarden, ook al zetten zich beide kunstenaars aan eenzelfde genre
Is de ontwikkeling in het oeuvre van Heda van een zeer regelmatigen aard, vooral de
twee laatst besproken stillevens van den ouden Uyl geven blijkt van een streven, waardoor men geneigd is geweest, hem voor den wegbereider van Willem Kalf en zijn navolgers te houden
Aannemelijker lijkt het evenwel, dat de oude Uyl direct of indirect onder invloed van
Rembrandt is gekomen, waarbij de naar een barokker trant strevende tijdgeest evenzeer
een rol zal hebben gespeeld als bij de verandering die zich omstreeks de jaren 1645 en
1650 in het werk van Heda voltrekt Dat deze verandering zich bij dezen laatsten eerst
enkele jaren later dan bij den ouden Uyl openbaart, spreekt vrijwel vanzelf, daar Heda
in een geheel andere atmosfeer werkte en den prikkel van het lichtende voorbeeld van
Rembrandt waarschijnlijk eerst later heeft ondergaan dan de Amsterdammer Dat Heda
dergelijke invloeden daarna slechts in een gematigd tempo verwerkte, pleit bovendien
voor zijn persoonlijke karakter, dat door middel der monochrome banketjes in staat was
geweest het genre gedurende een ruime periode te beheerschen
De oude Uyl beoefende tenslotte behalve het stilleven ook nog verschillende andere
genres der schilderkunst, zoodat hij daardoor ook eerder ontvankelijk was voor de invloeden, die Rembrandt op zijn omgeving uitoefende Den ouden Uyl als den wegbereider voor het rijke stilleven te beschouwen, lijkt derhalve niet aannemelijk, nog te
minder daar hij door zijn vroegen dood slechts enkele jaren in de gelegenheid kan zijn
geweest de invloeden van Rembrandt te ontvangen, te verwerken en verder te geven.
Gelijk men de werking van den ouden Uyl op den ouden Heda derhalve niet al te
groot behoeft aan te slaan, zoo ook zou men zijn functie in de ontwikkeling naar de rijke
stillevens van Kalf en zijn volgelingen licht overschatten
Wellicht zal het anders gesteld blijken te zijn met Uyl's werking op de jongere tijdgenooten. Merkwaardig immers mag het lijken, dat de jonge Heda de neiging tot de sterk
sprekende verticaal bezit en deze gaarne versterkt door een groóte volume met een
krachtig kleuraccent. Den ruimen voor- en achtergrond, kenmerken van den jongen Heda,
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treft men ook bij den ouden Uyl aan en beide schilders deelen de voorliefde voor een
wit servet op een donkerkleung tafelkleed. De jonge Heda blijft evenwel in zijn eerste
ontwikkeling nog sterk afhankelijk van het voorbeeld, hem door zijn vader gegeven.
Eerst omstreeks de jaren 1640 tot 1643 openbaart zich een meer persoonlijk karakter, dat dus in ieder geval niet door een directen invloed van den ouden Uyl kan zijn
ontstaan De jonge Heda begon immers vrijwel eerst met zijn schildersactiviteit omstreeks
het jaar, waarin den ouden Uyl het tijdelijke met het eeuwige verwisselde In de tmschildering blijkt bovendien tusschen beide kunstenaars een aanmerkelijk verschil in opvatting. Den grauw-gnjzen toon van Gerret Heda kan men steeds onderscheiden van de
blauw-zwarte gamma van den ouden Uyl Mogelijk heeft vader Heda een of meer stillevens van den ouden Uyl in zijn bezit gehad en kan men zoo de toch wel steeds zeer
oppervlakkig blijvende overeenkomsten tusschen het werk van den ouden Uyl en den
jongen Heda verklaren
Toen de oude Uyl omstreeks het jaar 1639 stierf, liet hij twee nog onmondige kinderen onder de zorgen van zijn vrouw en zijn zwager Jan Jansz Treek achter. Beide
kinderen werden eveneens Jan genoemd De oudste der twee, fan Jansz. den Uyl de oude,
schijnt als schilder eenige vermaardheid te hebben genoten, al kan hem met zekerheid
geen enkel werk worden toegekend. Zijn roem zal hij waarschijnlijk wel voor een niet
gering gedeelte te danken hebben gehad aan het feit, dat hij in den stijl van zun vader
schilderde.
Een drietal malen en wel m 1654, 1656 en 1662 wordt hij als mede-erfgenaam van
zijn oom Treek genoemd. Voor 1665 is hij in het huwelijk getreden met Barbara Celens.
Na 1660 verhuist de kunstenaar naar Amersfoort, alwaar hij in 1661 een huis koopt
om het zelf te betrekken. Tusschen 1665 en 1670 leeft hij nog te Amersfoort').
Voor den zoon van den ouden Uyl zal in zekere mate dezelfde verhouding bestaan
hebben als voor den jongen Heda; ook hij schijnt immers een niet onbegaafde zoon van
een beroemden vader te zijn geweest.
Wellicht kan men eeniger mate vermoeden, in welke richting het talent van den jongen
kunstenaar was ontwikkeld, wanneer men aannemelijk acht, dat enkele der replieken,
die van het laatst besproken stilleven van den vader bekend zijn, van de hand van den
zoon stammen. Een uitgesproken copie van het stilleven te Berlijn bevindt zich in het
museum te Groningen (afb. 1 39)2), een tweede exemplaar bevond zich in den kunsthandelte München (afb. 140), waarbij enkele zeer ondergeschikte variaties voorkomen').
Beter dan de tot nu toe gebruikelijke toeschrijving van W. C. Heda, komt een toekenning
aan Jan Jansz den Uyl den oude in aanmerking. In het museum te Schwerin bevindt zich
nog een ontbijtje, dat met een uil gesigneerd is, nu aan van Streeck wordt toegeschreven
en wellicht eveneens van den laatst besproken schilder stamt").
Vader en zoon zouden dan op dezelfde wijze gesigneerd hebben, zooals ook bij de
beschouwing van het oeuvre van den jongen Heda gebruikelijk bleek.
·) Boer, P. de. ρ 6 j .
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[40. Jan Jansz. den Uyl

N r 2 8 1 . Paneel 151.5 χ 116.5 er

Meer stillevens bezit men van Jan Jansz Treck, die als zwager en mogelijke leerling van
1
den ouden Uyl een nauw contact met dezen kunstenaar moet hebben gehad ). De
schilder werd in 1606 te Amsterdam geboren, alwaar hij ook in 1652 overleed. Hij
trad op als voogd over de twee zoons van zijn leermeester en wellicht ook heeft hij de
schuld aan zijn zwager afgelost, door diens zoon in het edele schildersbedrijf in te leiden.
•) Bredius, Dr. A. passim, vooral 2085—2096
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Dat Treck invloed van zijn zwager heeft
ondergaan, blijkt uit vrijwel geheel zijn
oeuvre. Een sprekend voorbeeld is het
stilleven uit 1641, waarop de kunstenaar
het tin van de omgevallen buikkan in een
voor den ouden Uyl kenmerkend blauwzwarten toonaard schildert").
Hetzelfde kan men zeggen van een
tweetal stillevens, waarvan er een als een
schilderij van Willem Claesz. Heda in
1929 te Berli)η verkocht werd en het
andere in de Verzameling Komter te
Amsterdam wasopgenomen2). Het uiterst
intieme stilleventje (afb. 141) van 1647,
geeft den kunstenaar een goede gelegen
heid zijn eigen persoonlijkheid te ontwik
kelen'). De zeer eenvoudige voorstelling
met het witte kannetje leent zich voor
treffelijk voor een sterk geconcentreerde
belichting, die in een aantrekkelijk spel
van licht en donker over het witte, ge
bolde aardewerk strijkt en zoo in een in 141 J. J. Treek
n. en ged. 1647
Nr 264. Paneel 49.5 χ 37 cm,
getogen weerspiegeling langs het wijnoppervlak in den roemer een herinnering aan het clair-obscur van Rembrandt wakker roept.
Zonder den ouden Uyl kan men zich de tinnen kan op het stilleven in de National
Gallery te Londen evenmin goed denken. Het metaal is weergegeven in een diepglanzende zwarte toon. Een enkel kleurig motief doet terecht het vermoeden rijzen, dat
de kunstenaar, behalve de hem bij zijn geboorte meegegeven instelling, gericht op het
Monochrome Bancketje, eveneens een open oog heeft gehad voor een nieuwer vormtaal
uit zijn eigen tijd (afb. 14 2)"). Sterk spreekt de eigen persoonlijkheid van den kunstenaar
vervolgens uit een tweede stilleven, waarop een soortgelijke voorstelling wordt weer
5
gegeven (afb. M3) )· Verschillende wijzigingen in de ordonnantie zijn echter een bij
zondere vermelding waard. Het geheele tafreel is naar voren gekomen, zoodat men de
stemmingen directer schijnt te ondergaan dan op het doek te Londen ; waar de schilder
den toeschouwer meer op een afstand heeft willen houden. De tinnen kan, die aan
vankelijk met gesloten lid meer op den voorgrond trad, is naar den achtergrond ver
plaatst, waar het voorwerp de ordonnantie evenwel niet minder weet te overheerschen.
Nieuw is het geopende deksel, dat in zijn gebolde vlak een tegenstelling vormt met het
hol der halsopening. Dit hol en bol herhaalt de schilder in de beide kraakporseleinen
schalen, die op het Londensche stilleven op een bescheidener en meer natuurlijke wijze
') Nr 265.
11

2

) Nr 270 en nr 269.
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Nr 265. Doek, gem.
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143· Jan Jansz. Treck

Nr 267. Paneel 66.5 χ 50 cm, gem. en ged. 1651

164
zijn afgebeeld. De groóte kom staat met
de tinnen borden op den voorgrond bovendien in een wel uiterst labiel geworden evenwicht. Breeder ligt tenslotte het
witte laken over het tafeloppervlak uitgespreid. In het Londensche stilleven
fungeert deze witte parti) als een versterking van het verticale streven, dat in een
maatglas op den achtergrond een bescheiden maar duidelijke voleinding
vindt. Nu de schilder de compositie
enkele jaren later opnieuw ter hand neemt,
wil hij op een nog plastischer wijze de
ruimte tastbaar maken. De wijde plooien
van het witte laken bewijzen hem hierbij
een niet te onderschatten dienst.
Ook in het vrij kleine oeuvre van Jan
)ansz. Treek kan men dus een geleidelijke
ontwikkeling naar een grooter en barok144. J.J.Treck Nr 266. ббх 53 cm, gem. en ged. 1650 ker vormen weelde gadeslaan. Bij de vergelijking der beide stillevens krijgt men
overigens opnieuw de neiging, een verband met andere gelijktijdige kunstuitingen te
maken. Het verticale streven in het Londensche schilderij spoort, bezien naast de meer
drie-dimensionaal ontworpen ordonnantie van het latere werk, aan tot een vergelijking
met de op de klassieke orden gegrondveste architectuur, die later met haar in- en uitzwenkende topgevels langzaam vergroeit tot een overbewegelijke barok. De meer volgroeide
kleurenrijkdom van het laatste werk kondigt bovendien bet einde van het Monochrome
Banketje aan en luidt zoo tevens het tijdperk in van de weivoorziene feesttafels der
bloeiperiode.
Een ander, niet gedagteekende stilleven van Treek komt in opvatting met het stilleven van 1647 overeen, zoodat ook dit werk wel omstreeks dit jaar ontstaan zal zijn1).
In het museum te Cassel bevindt zich een aan Kalf toegeschreven stilleven, dat eveneens
van de hand van den hier besproken meester stamt1). Een vergelijking met het Berlijnsche stilleven zal iedereen twijfel wegnemen.
Een groot oeuvre heeft de jong gestorven kunstenaar wel niet nagelaten ; de weinige
nog van hem bekende stillevens zijn echter waarschijnlijk slechts een flauwe weerspiegeling van zijn persoonlijken aard, die men niettemin duidelijk kan onderscheiden, ook
al dringt zich de invloed van zijn leermeester in verschillende werken sterk op den
voorgrond. De wijze, waarop 's meesters talent dezen invloed evenwel tot een
persoonlijk goed weet te verwerken en uit te breiden naar den geest des tijds, kenmerkt
•)Nr268.
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145- l a n lansz. v. d. Velde

Nr 259. Doek 65 χ 68 cm, gem. en ged. 1661

den kunstenaar als een zelfstandig schilder, ook al blijft hi) onderworpen aan de door
de grootmeesters voorgeschreven ontwikkeling.
Een vierde |an Jansz., wiens werk hier een nadere beschouwing verdient, is de schilder
Jan Jansz. van de Velde, die als zoon van den graveur Jan van de Velde en als neef van den
bekenden zeeschilder Willem, het zijne tot den roem van de zeventiende eeuwsche
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Nederlandsche schilderkunst heeft bijge
dragen1). De schilder moet omstreeks
1620 geboren zijn, daar hij in April 1643
op 2 3-jarigen leeftijd in het huwelijk trad.
Hij stierf te Amsterdam na 1661, uit
welk jaar nog een gedagteekend schilderij
van den meester bekend is (afb. і45) г ) 1
dat een voor den meester vrij ongewone,
breede opvatting vertoont. Het kleurige
tapijt en de daarop geplaatste schaal met
de talrijke oesters zijn hiervan de voor
naamste oorzaak. De ordonnantie wordt
echter noodeloos verbrokkeld door de
herhaling der verticaal op het eerste plan.
De kunstenaar kreeg het groóte formaat
klaarblijkelijk niet volledig in zijn macht.
Bovendien blijkt uit het schilderij, dat
ook deze meester aan het einde van zijn
loopbaan zijn composities op de door
Kalf voorgestane wijze vervaardigt. Het
Мб. J. J. v. d. Velde
Nr j 8 j . Paneel 40X 52 cm, em. en ged. 1649
zijn echter met name zijn kleine en vroegere paneeltjes, die het wezenlijke karakter van den kunstenaar helpen bepalen. Een intiem huiselijke sfeer is steeds, wellicht
als erfenis van den ouden Heda, de groóte aantrekkingskracht van dit beminnelijk
bescheiden oeuvre; een toebackje van 164^ (afb. 146) geeft er een sprekend voorbeeld
van, nu de schilder met de subtiele speling van het licht over de weinige voorwerpen
van geringe afmetingen volkomen in zijn element blijkt').
Het karakter van dezen toegewijden schilder is evenals dat van zijn kunstbroeders
overigens moeilijk onder woorden te brengen ; zijn vriendelijke ontbijtjes spreken evenwel steeds voor zich zelf. Het zijn vrijwel zonder uitzondering steeds verfijnde stemmingsbeelden, waarvan de atmosfeer gedragen wordt door een ingehouden spanning,
die haar uitersten vindt in een kalme gelatenheid of een voorname rust (afb. 147)·
Al blijkt een stangenglas een weinig misteekend en al heeft de schilder ook met een
porceleinen bordje wel eens eenige moeilijkheden gehad, de heele voorstelling spreekt
steeds van een intens schildersgenot in het zuiver weergeven zijner bescheiden voorstelling4). Het stangenglas is overigens een geliefd onderwerp van den meester, al versmaadt hij op zijn tijd ook een glas van grooter vormenweelde niet. Hiervoor getuigt
een stilleven uit 165 1, waarop een glas van Venetiaansche vormen op een rijk bewerkten
voet het middelpunt der compositie vormt5). Uit hetzelfde jaar dagteekent een tweede
stilleven, dat eveneens een nogal barokke ordonnantie vertoont. Het stilleven verkeert
') Wurzbach en Thieme-Becker. s.v.; Gelder, J. G. van. fan van de Velde, p. 66 v.v.
J)Nr283.
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Nr 505. Doek

overigens in een niet al te goeden staat1). Ongewoon voor den meester is een ander
stilleven, waaropeen tros druiven en andere vruchten in een nis hangen1). De moge
lijkheid bestaat, dat de kunstenaar met de bloem- en vruchtfestoenen van de Utrechtsche schilders heeft kennis gemaakt en op zijn beurt tracht een soortgelijk voorval in
zijn eigen spraakgebruik te vertalen. Al blijft men het karakter van den kunstenaar in
zijn schilderswijze ook op dit stilleven herkennen, de keuze van het onderwerp ligt
dermate buiten het kader van zijn in een andere richting ontwikkeld talent, dat men
gerustgesteld herademt bij de beschouwing van een stilleventje van 1653, waarop de
schilder weer volledig zichzelf is. Een buikkannetje met het wapen van Amsterdam
doet vertrouwd aan en schijnt na de Utrechtsche afwijking van het rechte spoor een
bijna chauvinistisch aandoende geloofsbelijdenis') ; het kleine stilleventje in het museum
4
te Boedapest (afb. 148) ) herhaalt dit gevoelen nog eens op een zeer ingetogen wijze,
die vooral door het vertrouwelijk samengroepen, de schijnbaar achteloos neergelegde
voorwerpen en het zachte strijklicht over het tafeloppervlak een zeer bijzondere be
paaldheid krijgt.
•) Nr 286.
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148. J. J. v.d. Velde
Nr 292. Paneel J9 χ j 1 cm, gem. en gcd. 1656

In 1654 ontstaat een paneeltje, waarop
de meester zich een nog grooter beper
king oplegt in de voorstelling van een
berkemeyer,een aantal noten en een tinnen
bordje met olijven'). Aan de overgave,
waarmede de schilder zich in dit poëtisch
stilleventje uitleeft, bemerkt men zijn
voorkeur en zijn werkelijken aard. Ver
van de rijke overdaad van op uitwendige
sensatie ingestelde bravourrequisieten,
zet hij zich op het wijze voorbeeld van
den ouden Heda aan het minutieus gepenseel van de oer-Hollandsche huiselijke
innigheid. In zijn zelfbeperking toont de
kunstenaar zich een meester van groot
formaat ; de luttele voorwerpen staan in
de compositie bijna voortdurend op hun
meest geëigende plaats. Een enkele roemer, een buikkannetje of een maatglas
vol met schuimend bier vormt bij voorbaat de eenige beheerschende factor in

het tafreel, dat vrijwel immer met een
aangeboren lijkenden zin voor verhou
dingen op het paneel of doek wordt
afgebeeld. Hoewel de afmetingen zijner
paneelen of doeken meestentijds zeer
klein zijn, verkrijgen zijn requisieten zoo
niettemin een grootsche allure van inge
houden en verinnerlijkt leven.
Al is het fayence bord op het schilderij
uit 1655 van teekening opnieuw niet erg
geslaagd, het stangenglas beheerscht de
bescheiden compositie zoodanig, dat
men over een misteekening gaarne en
haast zonder erg heen leest').
Uit 1656 dagteekent het stilleven met
de oesters en het geliefde glas5); uit
1657 het kleine werkje uit de Ver
zameling van Beuningen (afb. 149)4),
') Nr 289.
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149. ]. ]. v . d . Velde
Nr ï 9 j . Doek 57X 29 cm, gem. en ged. 1657
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waarmede het wat verpoetste exemplaar
met het bierglas en de oesters in verband
kan worden gebracht (afb. 150)'). Zon
der zich zelf een enkele maal te herhalen
schildert de kunstenaar zijn kleine onder
werpen. Zijn toebakje of zijn ontbijtje
moeten het bijna altijd met dezelfde reeds
lang bekende requisieten doen; intusschen vindt de schilder echter voort
durend een nieuwe en pittige variatie
op een oud thema.
De vier gemoedelijke werkjes uit 16 5 8
zijn hiervoor nog eens te meer het bewijs.
Een eerste schilderij beperkt de voor
stelling tot een minimum2), het toebakje
in de Haarlemsche Verzameling Hoog,
roept de rookstilleventjes van Pieter
Claesz in de herinnering'); een derde
stuk vormt in zijn eenvoud het pendant
IJO. J.J. V.d. Velde №302. Paneel 34.5 X 28 cm, gem.
van het eerstgenoemde magere ontbijtje"),
terwijl het laatste schilderijtje van dit viertal (afb. 151) het toebakje in zijn meest
beperkten vorm weergeeft').
Het stilleven uit het Museum Boymans (afb. 152) vertoont een veel rijker compositie,
dan gewoonlijk6). Het werk vormt zoo
een schakel in de ontwikkeling van het
schilderstalent, dat in het eerstbesproken
werk (afb. 145) een laatste phaze schijnt
te zijn ingegaan. Ook nu betreuren wij
het echter, dat hij zich door den tijdgeest
heeft laten verleiden zijn oorspronkelijke
opvattingen met de haar eigen innige
atmosfeer prijs te geven. De compositie
maakt immers een verwarden indruk,
die door de uitgespoken horizontaal van
de tafelrand, noch door de nadrukkelijke
verticaal van het maatglas in goede banen
kan worden geleid. De opnieuw op
tredende misteekening van het fayence
bordje, dat tot een kenmerk van den
meester schijnt uit te groeien, wordt in
[51. J . J . v . d . Velde
Nr 297. Paneel 64 χ 59 cm, gem. en ged. 1658

'JNr^02·
') Nr 297.

'j Nr 296. ^ № 2 9 4 .
6
) Nr 298.

") Nr 295.
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de verwarring dubbel opvallend, terwijl
men haar vroeger zonder hoofdbrekens
geneigd bleek voorbij te zien.
De aandacht moge daarom bij voor
keur uitgaan naar de vroegere en minder
pretentievolle stilleventjes, die immers
meer dan de latere, overdadigere pogin
gen, voornamelijk den aard van den
knustenaar en het wezenlijke karakter
van diens oeuvre helpen bepalen.
Ook deze kleine meester op het mono
chrome thema heeft zich derhalve ge
duldig gerangschikt in de traditioneele
geschiedenis van het stilleven; naast de
invloeden door tijdgenooten op hem
uitgeoefend, is het hem, als den kabinet. V. d. Velde
schilder bij uitnemendheid in dit genre,
Nr Д98. Paneel j 6 x 52.5 cm, gem. en ged. 1658
gelukt zijn eigen aard te behouden en
zienswijze
op
een
bescheiden
basis
te ontwikkelen (afb. 153)')·
zijn eigen
In dit verband moet vervolgens eveneens de belangstelling worden gevraagd voor
een beperkt aantal stillevens van ver
schillende kunstenaars, wier werkzaam
heid veelal op een ander gebied der
schilderkunst ligt of van wie slechts een
enkel stilleven bekend is.
Zoo is er een gemerkt stilleven bekend
van Pieter van Anraedt (afb. 154), wiens
portretten algemeen bekend zijn, maar
van wien men tot voor kort geen andere
kunstuitingen kende. Het hier bedoelde
toebakje vertoont bij een oppervlakkige
beschouwing een zekere overeenkomst
in opvatting met het schilderij van Treek
uit 1647 И^· M ijGeconcentreerd valt het felle licht op
een wit fayence buikkannetje, dat tegen
een donkeren achtergrond op een gedeel
2
telijk met een kleed bedekte tafel staat ).
De belichting is onbestemder dan op het
') N1-301.

^Nri.

I 5 3. J. J. V. d. Velde

Nr 501. Paneel j г X гб cm
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soortgelijke werkje van Treek in het Rijksmuseum en ook de requisieten vertoonen
een minder bepaalde vorm. Het stilleven
kan men echter als een symptoom beschouwen, dat op een veelbelovende
wijze de mogelijkheid van nog andere
dergelijke vondsten openhoudt, waardoor men op den duur in staat kan zijn
de verschillende nog naamlooze banketjes
aan een maker terug te geven. Mag men
ook aan Van Anraedt het stilleven met
den aarden kruik en de visschen toeschrijven (afb. 155), waarin men ongetwijfeld eenige verwantschap met het
hiervoor besproken werk kan bespeuren1)? Al verschillen de beide onderwerpen en daarmede ook de voorgestelde
requisieten, een overeenkomst in de opNr I. Paneel, gen
vatting lijkt niet voorbij te zien. De voor- [ 54. P. van Anraedt
werpen werden op gelijke wijze vlak aan
de tafelrand opgesteld. De ordonnantie wordt op beide werken beheerscht door een
bolvormig aardenwerk, dat onder een overeenkomende, geconcentueerde belichting
wordt gegeven. In plaats van de pijpen
voor het kruikje op het toebackje, zijn
op het vischstüleven de haringen in een
schilderachtige wanorde voor de schenkkan neergelegd. Op beide stillevens wordt
de horizontaal van het tafeloppervlak op
een veel nadrukkelijker wijze versterkt
door een tweede eveneens horizontaal
gericht accent, dan men bij soortgelijke
gevallen op andere stillevens gewend is.
Zoo zijn er meer overeenkomsten op te
merken. Ook verschillen blijven er evenwel aanwezig en met name de manier,
waarop de porceleinen schaal op het
vischstüleven in beeld is gebracht wijkt
in haar fijne blauwnuances af van de
meer op een direct effect afgestemde
kleurengamma van het toebackje. Zoo
1 5 5. P. van Anraedt (?)

Nr г. Paneel

') Nr 2.
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wordt deze toeschrijving slechts onder
voorbehoud in overweging gegeven, niet
het minst ook omdat een vroegere toeschrijving aan Jan Vermeer van Delft
iedere overtuigingskracht mist en slechts
tot verwarring aanleiding geven kan.
Meer dan het nieuwe voorstel als een
voorbeeld te laten gelden voor de verschillende mogelijkheden, die zich op
deze wijze voor de classificeering van nog
namenlooze stillevens in de toekomst
kunnen voordoen, lag niet in de bedoeling.
Ook van den schilder Balthasar Prins
is slechts een enkel stilleven bekend').
Om zijn voorstelling en zip uitbeeldingswijze verdient het werkje evenwel vermeld te worden. Een aarden schenkkan
rangschikt het schilderij terstond in de
rij van hier besproken toebakjes, al blijkt
156. E. Collyer
Nr 99. Paneel 24x21 cm, em. en ged. 16.. 00^ ¿ schilderwijze minder nauwkeurig
г
en geeft zij met haar grooter bewegelijk
heid, die vooral uit de in mooten gesneden haring spreekt, eerder een op Pieter Claesz'
techniek afgestemden indruk.
Op een toebakje van den Vamtas-schilder Evert Collyer (afb. ι 56)2) komt de aarde
werk schenkkan opnieuw als het middelpunt der compositie voor.
Het stemmingsvolle karakter van dit werk, dat de zakelijke stofuitdrukking door
een warme atmosfeer van alle nuchterheid ontdoet, belicht een geheel andere zijde
van den schildersaard van dezen kunstenaar, die vooral door zijn cerebrale ijdelheidsordonnanties eenige bekendheid geniet. Een soortgelijke, iets uitgebreider voorstelling
van denzelfden meester bevindt zich in de Collectie Johnsson'), waarmede ook het prach
tige stilleven uit een particuliere Nederlandsche Verzameling in verband dient te worden
gebracht (afb. ι 5 7) 4 ). De meening is wel eens geuit, dat dit stilleven aan Pieter van Anraedt
kon worden toegeschreven ; een vergelijking met de beide hiervoorgenoemde composities
van den te Breda geboren en omstreeks 1702 te Haarlem ofte Leiden overleden kunste
naar neemt echter iederen twijfel weg. De domineerende functie van het grijze, aarden
kruikje is op de drie genoemde schilderijen overtuigend gelijkvormig ; de stofuitdrukking
en de overtuigende plastiek van de gebroken test, de echt tastbare wijze, waarop de Goudsche pijp op de eikenhouten tafel ligt en de gevoelige manier, waarmede het langgerekte pas,

)Nr245.

'jNrpS.

J) № 9 7 .
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157· Evert CoUyer

Nr 99. Doek 66 χ 5 2 cm
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158. P. Janssens Elinga

Nr 218. Paneel 43X33 cm, gem.

.
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glas tegen den achtergrond staat afgebeeld,
en zoo met enkele toetsen tot een nauwomschreven vorm is geraakt, zal men op het
stilleven van Pieter van Anraedt tever
geefs zoeken, terwijl deze eigenschappen
op de twee genoemde stillevens van
Collyer gemakkelijk overtuigen. Passen
de Vamtas-stillevens van den meester eer
der in het kader der Leidsche schilders,
de hier genoemde en voor dit geval be
langrijke toebakjes vertoonen in opvat
ting een groóte overeenkomst met de
Amsterdamsche schilderijen, waarop ook
een vroeg werk van den De Hoogh en
Kalf navolgenden Pieter famsens Elin^a')
teruggrijpt2). Op een blank geschuurde
tafel staat het grijs blauwe aardewerkkannetje naast een gebroken test. Een ι 59. P. Janssens Elinga
N r г і с Doek 55.5x44 cm, gem.
geopend tabaksdoosje en enkele pijpen
voltooien de schikking, die in een schemerlicht is weergegeven (afb. 158). Hetzelfde
licht treft men aan op een tweede stilleven van den meester (afb. 1 59)')· De compositie
streeft nu meer naar een overeenkomst met het werk van Jan Jansz. van de Velde.
Met de laatste phase in de ontwikkeling van het talent van den hier besproken schilder
kan men overigens kennis maken op het prachtige stilleven uit de Verzameling van
Dongen te Amsterdam (afb. 160), dat
geheel naar de rijke opvatting van Kalf's
stillevens geaard is4). Ook deze schilder
kent dus in zijn stillevens den normalen
ontwikkelingsgang, dien men in dit geval
slechts met behulp van enkele voorbeelden kan vaststellen. Zelfs al is het laatstgenoemde stilleven echter de kleurige
stijl van de bloeiperiode toegedaan, in de
ordonnantie met de gladde tafel en de
enkele voorwerpen schijnt men nog een
laatsten weerklank te vernemen van het
Monochrome Banketje.
In denzelfden geest en gedragen door een
zelfde traditie, schildert H. van Ravesteyn

I 6o. P. Janssens Elinga Nrzjo.Doekó}.5x58cm,gem.

') cfr. Hofstede de Groot, C. in Oud-Holland
1891/92 IX p . 266 v.v. I ) N r 2 i 8 . >)Nr2i9.
4
) Nr 220.

176
een tweetal stillevens, die in dit verband
vermeld dienen te worden.
Het vroegste van de twee (afb. 161) rang
schikt zich zonder conflicten te midden
der toebakjes van de hier besproken kleine
meesters van het Monochrome Banketje,
ook al heeft de kunstenaar door een enkele
kleurige noot de fouten van de wat stijve
compositie getracht te verdoezelen1). Ge
makkelijker gaat hem de ordonnantie afin
het tweede stilleven (afb. 162), dat met de
warmere kleuren en de sterk sprekende
tegenstelling van het wit Delftsche kan
netje tegen den donkeren achtergrond
een andere phase in de ontwikkeling van
den meester in beeld brengt 2 ).
Gelijk het laatste werk van P. Janssens
Elinga doet ook dit stilleven een beetje
l Ó l . H . v a n R a v e s t e y n Nr Z46. Paneel 42 χ 34 cm. gem. geforceerd aan en schijnt het — als een
ouderwetsche joffer in een te modern kleed gehuld — in vergelijking met het oeuvre
van Kalf nog onwennig en droog. De
voorbeelden uit zijn vroegere perioden
schijnen den kunstenaar nog steeds voor
oogen te zweven en slechts schoorvoetend
heeft hij er in toegestemd den tijdgeest te
offeren en tot deze gewaagde nieuwig
heden over te gaan. Gelijk de schilder
kan ook de beschouwer van deze slechts
gedeeltelijk verwerkte wijsheid moeilijk
den stillen eenvoud der vroegere banketjes van Heda en Claesz vergeten, die
op dat oogenbhk wellicht niet meer
modern zijn geweest, maar niettemin met
hoofd en voeten buiten de nieuwigheden
van hun laten nalooper blijven uitsteken.
Met genoegen keert men dan ook terug
tot de beschouwing der toebakjes van Ja«
Fris, de rond 1627 geboren en na 1666
gestorven volgeling der Amsterdamsche
toebakjes-schilders, die in den loop dezer
') N r 246.

2

) N r 247.

162. H . V. R a v e s t e y n

Nr ^47. Doek 65 X49 cm
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16}. Jan Fris
12

Nr 12 j . Paneel 29X 23 cm, gem. en ged. 1654
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studie werden vermeld'). Op de
bescheiden wijze van Jan jansz. van
der Velde schildert hij een klein
paneeltje (afb. 16 j), dat zich in een
particuliere Verzameling te Rotterdam bevindt2). De bekende requisieten, op klein formaat m beeld
gebracht, verraden niets van een te
onpas gevolgden tijdgeest.Een evenwichtige kalmte ook spreekt uit een
vroeger stilleven (afb. 164), dat
zich bij het toebakje van Collyer
aansluit') en in verband waarmede
ook het uit 1659 dagteekenende
stilleven genoemd moet worden
(afb. 165)4).
Nog sterker onder den directen
invloed van het Monochrome Banket)e blijkt de schilder ƒ. Ferdemndez
in 1653 te staan5). Een van dat jaar
dagteekenend stilleven verbindt een
en ged. 1650
schüderstechniek op de manier van
Pieter Claesz aan een atmosferische uitbeelding, die meer naar Heda's stillevens aardt
(afb. 166). De meester, wiens
identiteit overigens nog niet is
vastgesteld, ook al zi]n talrijke gissingen in verschillende richtingen
gedaan6), zal het schilderen der
Monochrome Banketjes omstreeks
1653 niet meer bij vele kunstenaars hebben aangetroffen, zoodat
men aan een rechtstreekschen invloed moet gaan denken van de
twee grootmeesters zelf.
Een tweede stilleven (afb. 167)
in den Münchener kunsthandel
wordt den meester eveneens toe') De schilder moet na 1666 gestorven
zijn, omdat een stilleven van dat ]aar in
19 3 5 te Berlijn werd geveild. ^ N n 2 3.
}) N r

122.

•·) N r 1 2 4 .

5) N r

121.

6

) Thieme-Becker.s.v.; Martin,Prof. Dr.
W. in Oudheidk. Jaarboek 1 9 0 7 ^ . 145.

,65.

Fri'

Nr 1 24. Paneel, gem en ged. 1659
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166. ƒ. Ferdenandez

Nr ι г ι. Paneel 5 2 7 Χ 44 cm, gem. en ged. 165 )

geschreven. De belichting van het werk schijnt met de nog vroege compositie in tegen
stelling. Bij de eerste is men geneigd een ontstaansjaar omstreeks 1650 voor te stellen
en aan Rembrandt's clair-obscur te denken, terwijl de ordonnantie aan een belangrijk
vroeger stadium in de ontwikkeling van het stilleven herinnert').
•)ΝηΓΓ—
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Nr 120. Paneel 50.5 χ 6г cm

167. J· Ferdenandez

Is het wellicht een vroege nog onder Spaanschen invloed ontstaan werkstuk van den
meester, of moet men een anderen door de Nederlandsche stillevens beïnvloeden Spaanschen kunstenaar veronderstellen ? Dat er tusschen de Nederlanden en Spanje een uitwisseling van gedachten heeft plaats gehad, werd reeds uitvoerig bewezen'), deKarthuizer
schilder Fray Juan Sanchez Cotan is er in dit verband nog een sprekend voorbeeld voor2).
Zijn oeuvre valt op door de sterke overeenkomsten, die het m de ordonnantie met
de Nederlandsche stillevens bezit. Ook nu weer is de eenvoud der opvatting een van de
voornaamste kenmerken. In het kleurgevoel komt evenwel een andere geaardheid tot
uitdrukking, zooals zeer duidelijk uit de kleine aardbeien spreekt. Het diepe op karmijn
afgestemde rood zal men bij Claesz of Heda in soortgelijke gevallen nimmer als een
dergelijk hevig kleuraccent ondervinden. Hetzelfde geldt voor de andere voorgestelde
requisieten, die veelal een brandenden coloriet vertoonen.
Een enkel vroeger aan Heda toegeschreven stilleven van den Spaanschen meester
•) Gerson, Dr. H. p. 528 v.v.

J

) Vgl. mijn artikel in een eerstvolgende aflevering van Oud-Holland.
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i68. Fray Juan Sanchez Cotan

Nr 102. Paneel 51.5x45 cm

moge hier nogmaals worden opgenomen (afb. lóS) 1 ). Een ander werk, dat jammer
genoeg van een te grondige reiniging heeft moeten lijden, vindt hier vervolgens een
verantwoorde vermelding1), ook al kan men nu den achtergrond niet meer op zijn oorspronkelijke waarde toetsen en heeft de omgevallen zilveren schaal een flinke mishandeling moeten ondergaan (afb. 169). Het bakje met de kleine vruchten, de Apostellepel en de twee koeken spreken een taal, die duidelijk genoeg is, om ook de toeschrijving van dit stilleven aan den hier besproken meester te rechtvaardigen (afb. ібр)
Een betrekkelijk aanzienlijk aantal gesigneerde stillevens is vervolgens bekend van
de hand van Maerten Boelema, bijgenaamd de Stomme, die met naam en toenaam door
Willem Claesz. Heda als zijn leerling wordt beschreven. Deze bijzondere vermelding is
althans met de op het oogenblik bekende werken van den meester nauwelijks te ver
klaren, daar de kunstenaar zich in deze doet kennen als een navolger van beduidend
geringer gaven. De ordonnantie roept vaak vage herinneringen op aan de stillevens van
zijn leeraar, ook invloeden van Pieter Claesz en Treek behooren in het werk echter niet
tot de zeldzaamheden. De subtiele rust, waarmede de oude Heda zijn banketjes in
beeld brengt, mist men dan ook steeds in de stillevens van den navolger, wiens ont
bijtjes spoedig een overvollen en verwarden indruk maken. Boelema neemt daarom
') Nr 102.

») Nr 101
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169· Fray Juan Sanchez Cotan

Nr ιοί. Paneel 40X 55~cm

gaarne zijn toevlucht tot een grootere kleedengamma. die bedoeld om de gebreken in
de compositie te verdoezelen, deze bi] een nadere beschouwing al spoedig juist accentueeren. Een sprekend voorbeeld geeft hiervoor reeds een zijner stillevens (afb. 170),
waarop de invloed van den leermeester juist te weinig heeft doorgewerkt om een hecht
verband in de compositie te verkrijgen.
De gebruikelijke voorwerpen herkent men overigens op de voorstelling, die door
een avondmaalsbeker wordt beheerscht1).
Een ander stilleven brengt een nieuw requisiet, n.l. de nautilusbeker, die zich eveneens
in de voorliefde van den jongen Heda mocht verheugen2). Het gemerkte paneel, dat
op de stillevententoonstelling te Amsterdam was, is een weinig eenvoudiger van com
positie en richt opnieuw ongemerkt de herinnering naar de streng gecomponeerde
stillevens van den )ongen Heda'). Dat de hier besproken meester evenwel een aan
zienlijk zwakker talent bezat, blijkt duidelijk uit een klein werkje in het Museum te
Helsinki (afb. 171). waarop een gering aantal requisieten in een uiterst onsamenhan
gende schikking zijn afgebeeld4). Met weinig overtuiging plaatste de schilder de
nautilus schelp in het midden der voorstelling, zoodat het rijke voorwerp onver
antwoord veel belangstelling voor zich opeischt. De fijnzinnige grijzen van meester
Gerret kan men niettemin nauwelijks vergeten, vooral omdat men zich tegelijkertijd de
•) Nr 4.

ή Nr 8.

J) Nr 9.

ή Nr io
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aangeboren smaak in
de herinnering roept,
waarmede hi) zijn voor
werpen in een welgeordende en natuur
lijke dispositie weet te
schikken.
Nu eens aarden de
stillevens naar de banketjesvanPieterClaesz,
dan weer vindt men ш
zijn werken een ster
ken weerklank van het
oeuvre van den ouden
Heda. Tot een eigen
uiting komt de kunste
naar vrijwel nimmer.
ι jo. Maerten Boelema de Stomme
Nr 4. Paneel 42 χ 52.5 cm. gem.
Zijn bescheiden talen
ten hebben een dergelijke onafhankelijke ontwikkeling niet toegelaten.
In het Museum te Kopenhagen bevindt zich een stilleven van 1642, dat eveneens een
aansluiting op het oeuvre van den ouden
Heda zoekt"). Het groóte stilleven van
1644 vertoont daarentegen een sterker
verband met het oeuvre van Pieter
Claesz2), evenals het wat rommelig gedisponeerde werk met den zilveren bierpul (afb. 172) en de rookattnbuten,
waarbij de kunstenaar overigens een
noppenglas op den achtergrond plaatst,
dat eerder aan den jongen Heda doet
denken').
Een van de kunstenaars, die de hier
voorgenomen nieuwe rangschikking van
het Monochrome Banketje door zijn weinig persoonlijken schildersaard bemoeilijkte is de Vlaamsche schilder Cornells
Mahu, die na een vrij persoonlijk begin
van 1631 (afb. ij})4), zijn eigen stijl
volledig laat varen. Het vroege werk
171. M. Boelema de Stomme
Nr 10. Paneel 39 χ J3.5 cm. gen

№5.

2

)Nr6.

')Nr7.

-^ Nr 222.
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ι/ζ. Maerten Boelema de Stomme

Nr 7. Paneel 47.5 χ 64 cm, gem.

vertoont overigens een strenge, hieralische vormtaal, die nog op het uitgestalde stil
leven schijnt terug te grijpen. Daar het werk eerst in 1631 ontstond behoeft men
de oorspronkelijkheid van den meester zeker niet te hoog aan te slaan, ook al weet hij
een vrij aantrekkelijke stemming op te wekken en geven verschillende fragmenten
der compositie ongetwijfeld blijk van een zekere begaafdheid.
Naderhand geeft de schilder zijn aanvankelijk aangenomen stijl prijs en zakt zoodoen
de langzaam tot het peil van den onbeduidenden copiïst, die nu eens werken uit den
kring van het Monochrome Banketje als voorbeeld neemt en dan weer meer profijt
schijnt te hebben bij het vervaardigen van herhalingen der schilderijen uit de Utrechtsche
school").
Even weinig persoonlijk is het oeuvre van den Vlaamschen schilder Guilliam
Gabron, die in een gesigneerd stilleven (afb. 174) een sterke verwantschap met het
werk van den jongen Heda vertoont1) en zich later weer een rijker vormentaal blijkt
eigengemaakt te hebben, zooals uit het werk van 1652 in het Museum te Brunswijk
duidelijk wordt').
•) Nr zzy, Warner, p. 138, v. vermeldt nog een stilleven, dat mogelijk van den meester is en waarop
de invloed van De Heem onmiskenbaar blijkt. 2) Nr 12 5. )) Nr 126.
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173 · Cornells Mahu

Nr ггг. Paneel 58χ 75 cm, gen

Aan het einde van de reeks kunstenaars van het Monochrome Banketje moet nog
worden vermeld de stillevenschilder ƒ. H. van Zuylen, wiens oeuvre tot voor kort totaal
in het vergeetboek was geraakt' ). In 1932 werd een voluit geteekend ontbijtje van dezen
meester geveild, dat om zijn traditioneelen trant een bijzondere vermelding verdient2).
Vroeger voluit gesigneerd was het stilleven met het zilveren vaatwerk en de aarden
kannen, dat op de tentoonstelling te Brussel was en waarvan de maker toen al vergeten
bleek'). De opeengedrongen compositie met de samenhoping van voorwerpen op den
voorgrond wettigt de veronderstelling, dat het hier gaat om een werk uit een vroeger
ontwikkelingsstadium dan het reeds besprokene. Bereids op dit vroege werk is een
droge, nuchtere stofuitbeelding opvallend. Deze treft opnieuw op een Vanitas van het
jaar 1644, in 1909 te Brussel geveild4). Ongetwijfeld is er vooruitgang m de compo
sitie. Het aantal requisieten. waarvan er verschillende reeds bekend blijken uit het vorige
werk, is aanzienlijk verminderd. De opstelling heeft bovendien een meer traditioneel
karakter, nu de kunstenaar de ordonnanties der banketjes gekozen heeft, om zijn ge
voelens in beeld te brengen. Zonder twijfel ook is de schilder er in geslaagd, een ruimte') Geboorte- en sterfjaar van dezen meester zijn niet bekend. Wellicht is hij de zoon en leerling van
Hendrick van Zuylen, die in 161 3 als leerling van Nicolaas Sorlont in het St. Lucasgilde te Utrecht
г
wordt vermeldt; Muller Fzn., S. Schildervereenigingen 1880, p. 98.
) Nr 304.
') Nr 307.
*) Nr J06.
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174- G. Gabron

Nr 125. Paneel, gem

gevoelen te suggereeren, zoodat er alle reden zou zijn om een aantrekkelijk schilderij te
verwachten. Niets blijkt echter minder waar. De voordracht van het werk is vrijwel
zondereenige poëzie; de veelzeggende blik van verstandhouding, die wij uit de banketjes
der grootmeesters kennen, ontbreekt op dit stilleven te eenen male, zoodat het geheel in
een niet passend keurslijf gedwongen lijkt en een gevoel van 'ontevredenheid achterlaat.
Hetzelfde kan men opmerken van een paneel (afb. 175), in het museum te Utrecht1).
De compositie, die gelijk het hiervoor besproken werk in opvatting aansluit bij de bekende banketjes, ontleent haar grootste aantrekkingskracht aan een stijlvolle groepeering
van exotisch vaatwerk. Met name de edelmetalen voet van de kokosbeker prikkelt de
nieuwsgierigheid; men komt evenwel niet onder den indruk uit, dat de schilder door het
portretteeren van een curiosum heeft willen goedmaken, waar hij aan oorspronkelijke
scheppingskracht te kort schoot. De meeste der stillevens van dezen kunstenaar zijn, na
een oogenblik aan de oppervlakte te zijn geweest, weer onnaspeurlijk over de particuliere verzamelingen der wereld verspreid. Een duidelijk beeld van dezen meester zal
men zich voorloopig nog wel niet kunnen vormen.
•) Nr 305.
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Nr J05. Paneel 75 χ 61.5 cm, gem.

Vili βΕΤ OEUVRE VAN QLAESZ ΕΝ βΕΌΑ IN
VERGANO

MET HUN 'J^AVOLQERS VERCELEKE^

Door de gestadige beschouwing van de rappe stillevens van Claesz en de bedachtzame
mijmeringen van Heda is men vertrouwd geraakt met den zwijgenden roemer, met het
knappende broodje, de ham en de oesters, met het rijke en eenvoudige vaatwerk, waar
mede men ongemerkt op oudvaderlandsche wijze heeft leeren omgaan. Wanneer de
aandacht geboeid mocht blijven door een schier eindelooze reeks van fijnzinnige varia
ties op een uiterst beperkt thema, was het niettegenstaande het feit, dat vele gelijklui
dende beschrijvingen en gelijksoortige afbeeldingen in den loop van dit onderzoek
noodgedwongen telkens een gevaar tot verslapping der concentratie boden. Bovendien
mist de stof de aantrekkingskracht eener veelzijdige problematiek en moet zij het zonder
de verrassing van hevige contrasten stellen. De geest wordt niet gevangen in de beklem
mende boeien van sociale of politieke vraagstukken, het oog niet getrokken door wijde
vergezichten of onverwachte belichtingen.
Opzettelijk schijnen de kunstenaars van het Monochrome Banketje de ruimte te heb
ben beperkt ; met een bepaald oogmerk ook maken zij gebruik van een diffuus en gelijk
matig licht. Zoo waren zij in staat in hun stillevens een weerspiegeling te scheppen van
het goede, kleine, huiselijke, alledaagsche leven, waarmede zij vertrouwd waren. Zoo
werden zij de bescheiden kroniekschrijvers van het dagelijksche bestaan in een tijd, toen
de door voorspoed overmoedig geworden geesten bij voorkeur een toevlucht zochten
bij een uiterlijke rethoriek van ondoorleefde allegorieën. In een geest van stille afzondering hebben zij het ongekunstelde leven geportretteerd, omdat de belangstelling der
schilders zeer waarschijnlijk niet verder ging en zij hun geestelijke voldoening vonden in
de onbeteekenende voorwerpen van het dagelijksche leven.
Wellicht beïnvloed door kunstphilosofische beschouwingen van meer recenten datum,
is men bij het zeventiende eeuwsche stilleven wèl eens geneigd een van de voornaamste
motieven der stillevenschilders te vergeten. Bespiegelingen over zuivere kunst om de
kunst nemen de plaats in van de nauwkeurige waarneming der zakelijk vastgelegde
feiten, die den kunstenaars van het Monochrome Banketje toch bij voorkeur met hun
nijver handwerk voor oogen houden. Deze verfijnde opvatting is evenwel op zich
zelf reeds een waarde-oordeel, waardoor een helder licht wordt geworpen op de
sterk persoonlijke karakters van zulke stillevenschilders, die, in een tijd van theoretische beschouwingen en litterair gerichte allegorieën, zich met een zoo frissche oorspronkelijkheid gericht hebben op de uitbeelding van de pretentielooze schoonheid
der levenlooze voorwerpen, dat men heden spoedig geneigd is, hun een diepere bedoeling toe te kennen.
Het is dan ook de gaafheid hunner karakters geweest, die aanleiding gaf tot het uitgangspunt dezer studie, dat belangrijke kunstenaars als Claesz en Heda naast hun talrijke
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werken, waaruit een groóte schilderhjke bekwaamheid spreekt, niet waarschijnlijk ook
een enorm aantal evenredig zwakkere stillevens zouden hebben vervaardigd Deze
immers schijnen nauwelijks in het kader van hun beider oeuvre te passen, zelfs wanneer
men aanneemt, dat de beide kunstenaars tusschen oogenbhkken van grooter scheppingsspanning ook de menschehjke laagtepunlen in hun vruchtbaarheid hebben gekend.
Anderzijds ontstond zoodoende de gelegenheid aan de hand van de betwijfelde schilderijen een goed woordje te doen voor de talrijke kleine meesters, toen bleek dat verschillende stillevens in het bescheidener oeuvre der navolgers kon worden gerangschikt
Al kan deze verhandeling er geenszins aanspraak op maken, dat voor alle vraagpunten een volwaardig en afdoende antwoord is gevonden, als bewezen mag men
tenminste de opvatting veronderstellen, dat de namen van Claesz en Heda te veel
(of eigenlijk te weinig) eer is aangedaan, nu deze gaandeweg tot reservaten zijn
gemaakt, waarin een overgroot deel van ons zeventiende eeuwsche stilleven werd
ondergebracht.
De voornaamste slachtoffers van deze handelwijze waren de beide grootmeesters zelf,
wier karakter in den vloedgolf van toeschrijvingen verloren dreigde te gaan Verschillende gemeenschappelijke eigenschappen droegen het hare tot de verwarring bij Beide
kunstenaars leefden in een zelfde stad en in een zelfde tijdsbestek, zij voldeden aan een
gelijke behoefte met het schilderen van gelijke gevallen en gelijke requisieten. In beider
oeuvre kan men bovendien de niet aan personen gebonden, geleidelijke ontwikkeling
van het stilleven waarnemen, die aanvankelijk den nadruk op stil legde (afb 176) en
hoe langer zoo meer op leven (afb. 177)1)
De persoonlijke aard, die den uiteindehjken vorm hunner kunstwerken bepaalde,
werd echter steeds minder onderscheiden en tenslotte bijna vergeten, zoodat het mogelijk bleek, dat een stilleven nu eens als van Claesz stammend, dan weer aan Heda toegekend op de kunstmarkt kwam.
Niettemin hebben de beide kunstenaars in de vruchten hunner arbeid een zoo verschillende opvatting van hun geliefd onderwerp gehuldigd, dat het mogelijk is een
duidelijke scheidingslijn tusschen hun beider oeuvre te trekken Ruig en spontaan heeft
men Claesz leeren kennen, die zich, ondanks enkele allegorische Vanitaspogingen, vooral
thuis voelt aan de met wit zand geschuurde en ongedekte tafel, waarop in een schilderachtige willekeur de resten van een ochtendmaaltijd staan bijeengebracht De voorwerpen
liggen wanordelijk door elkaar en de huisgenooten, die zoo juist van tafel zijn opgestaan,
voelen weinig drang, zich om de etiquette te bekommeren Met weinig belangstelling
voor het brooze glas, met nog minder zorg voor het toch reeds gedeukte tin der kannen,
kroezen en borden wordt er onder de voorwerpen huisgehouden in het eenvoudige
gezin, wiens atmosfeer den schilder doorloopend schijnt te boeien. Gaarne ook schildert
hij het smeulend rookgerei. Wil men er een toepassing van het Vanitasmotief in terugvinden, dan blijft het toch een uiterst vrije vertaling, die de verstandelijke overwegingen
m de zintuigehjke waarneming of liever de waarheid in de schoonheid laat opgaan.
•) Nr ζ 37 en 108.
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176. Clara Peeters

N r 2)j.

Paneel 49 χ 64 cm, gen

De voorwerpen op Claesz' stillevens zijn gewoonlijk van sobere gedaante. Het grove
aardewerk heeft de voorkeur boven het steeds breekbaarder glas, het tinnen gebruiks
voorwerp doet meer opgeld dan het zilveren, dat slechts een enkel maal wordt voorge
steld. Ook het voedsel is veelal van een pretentieloozen eenvoud en getuigt veelal van
een gezonden, maar weinig verfijnden smaak.
Typeerend voor het karakter van den meester is bovendien de wijze, waarop hij zijn
banketjes in beeld brengt. Met een gulzig in de verf gedoopten breeden borstel zet hij
het paneel of het doek in een bruin-grijzen ondergrond, die ook na beëindiging van het
stilleven de kleurengamma blijft overheerschen.
Lustig en met zwier heeft de kunstenaar zich 's ochtends aan zijn dagehjkschen arbeid
gezet, om zijn vriendelijke banketjes te gaan penseelen. In een goede bui verlevendigt
hij gaarne den achtergrond met enkele wingerdranken en weet zoodoende in zijn stille
composities nog een extra noot van opgewekt leven m te vlechten. Een krullend festoen
van bladeren, een nog smeulende pijp of tondel, een geschilde citroen, zijn het teeken
van een nooit verflauwenden levenslust, die er op uit is het volle leven met volle teugen
te genieten en vast te leggen.
Eenvoudig en robust, zonder opsmuk, zelfs onbehouwen soms kan de schilder met
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177· Laurens Craen

N r 108. Paneel 59.^ χ 74 cm, gem. en ged. 164^

zijn weinig gekunstelde taal tot ons spreken; vroolijk en bereidwillig, vriendelijk en
openhartig, welwillend en eerlijk is evenwel steeds de indruk, dien hij achterlaat. Een
ochtendhumeur heeft Claesz wel nimmer gekend (afb. 178).
Geheel anders begrijpt men den aard van Willem Claesz. Heda. Zijn voorliefde gaat
uit naar het edel rangschikken van zilveren schalen en kostbare vaten. De stemming in
Heda's stillevens doet veelal denken aan de beschouwende, ongeroerde, soms haast
kwijnende, Zondagsche stemming, die den onrustigen geest tot kalmte brengt en tot
stille bezinning dringt. Een roemer, een kraakporceleinen schaal, een tinnen bord staan
in een verstilden, ondoorgrondbaren droom verzonken.
Spoedig is men 200 geneigd in het werk van Heda meer te zien dan zuiver waarge
nomen tastbare gegevens; men verliest zich dan gaarne in vermoedens over het geestelijk
leven van den maker of over de menschehjke waardigheden en wederwaardigheden,
die zijn voorwerpen mogelijk kunnen verbeelden. Heda's voorwerpen zijn m een roerlooze bezonkenheid geopenbaard; zij vervullen geen ideologische functie meer, maar
schijnen niettemin met hun zwijgen veelvuldige, stille woorden te spreken. Omdat het
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I78.Pieter Claesz

Nr 64. Paneel 59.5x61 cm, gem. en ged. 1647

levende element aan het oeuvre van den schilder vrijwel geheel ontbreekt, is men geneigd ondervindingen van een andere geaardheid te veronderstellen. Het zijn onze eigen
stemmingen, zeker, maar zij worden door den meester opgeroepen, al was hij zich
waarschijnlijk daarvan niet bewust. Deze geheimzinnige werking is niet zonder iets
wonderlijks. Of klinkt het niet als een paradox van uitersten, die elkander ongemerkt
raken, wanneer een genre, dat uit louter weergave van het stoffelijke bestaat, zoo'n
geestelijken indruk kan achterlaten ? Mogen zulke associaties van geslacht tot geslacht
wisselen, er blijft een vast gehalte in het Hollandsche realisme, dat door het spraakgebruik uiterst fijngevoelig in het even eenvoudige als veelzeggende woord stilleven is
benaderd.
Meer nog dan de banketjes van Claesz komen de stillevens van Heda zoo ons modern
begrip van de absolute kunst tegemoet, niet het minst om de onbeschrijfelijke atmosfeer,
die bijna geheimzinnig aandoet, van het alom aanwezige licht, dat evenwel nimmer in
een oppervlakkig pronken van lichtschijnsel en reflex op glazen en zilveren voorwerpen
naar voren springt. De lucht schijnt als met licht geladen, dat bezield, verademend,
op de voorwerpen een verstilden neerslag vormt. Een geestelijke bezinning spreekt uit
zijn banketjes, die de beschouwende gevoeligheid van de ziel tot een groóte hoogte weet
op te voeren.
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179· W . С . H e d a

Nr 186. Paneel 5 2 x 8 5 cm, gem. en ged. 1633

Voor alles gaat de belangstelling van den kunstenaar echter uit naar de bescheiden
voorwerpen, waaruit men het dagelijksche leven kan leeren kennen. Niet den onverzorgden maaltijd in een burgerwoning stelt hij zich echter ten doel, maar het welgedanen
ontbijt in een statig heerenhuis. Geringer nog dan bij Claesz is het aantal voorgestelde
requisieten ; in een volmaakte beheersching vertoont de schikking evenwel een grooter
aantal onderling weinig verschillende variëteiten. Ook Heda kiest bij voorkeur een grooten roemer als zwaartepunt zijner composities ; bij zijn stille spel vervult deze zelfs een
belangrijke rol; de scherpe glanslichten, zooals ze bij Claesz het oog wisten te prikkelen,
zijn echter op een stemmige wijze getemperd.
Ook bij de gegoede burgers is het leven in de eerste tientallen van jaren der zeventiende eeuw overigens nog eenvoudig. De zelfde half opgesneden ham van Claesz' losse
banketjes neemt ook in het leven, dat Heda leidt, een belangrijke plaats in, al wordt het
trancheermes nu met grooter gratie gehanteerd. In later jaren kiest de kunstenaar evenwel
ook rijker requisieten. Venetiaansche fluiten en kostbaar kraakporcelein, zilveren vaten
met welige versieringen en ragfijn geblazen azijnkruikjes verraden met andere kostbaar
uitgevoerde gebruiksvoorwerpen den hooger opgevoerden levensstandaard, waarbij de
kunstenaar zich behagelijk blijkt thuis te voelen. Ook wanneer er een grooter rijkdom
in de voorwerpen komt, blijft hun schikking in Heda's composities nog vol waardige
terughoudendheid; voor wingerdblad en, krullende ranken of een overdaad van druiven
is in 's meesters werk nimmer plaats (afb. 179)· Zijn er dus vele overeenkomsten in het
oeuvre der beide grootmeesters van het Monochrome Banketje te bespeuren, de per4
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soonhjke schildersaard, die uit hun beider stillevens spreekt, verloochent zich niet en
blijft meestentijds duidelijk te onderscheiden.
Verwarring van beide meesters lijkt nog eerder uitgesloten, wanneer men naast de
persoonlijke wijze, waarop zij ieder hun onderwerp weten te benaderen, ook de verschillen in den ontwikkelingsgang der beide talenten overweegt. Wortelt Claesz immers in
zijn eerste jaren nog volledig in den vroegen stijl van het uitgestalde stilleven, zoodat hij
een volle periode zijner ontwikkeling noodig heeft om een eigen trant te ontplooien;
Heda gaat daarentegen reeds na een enkele nog wat schuchtere poging direct zijn eigen
weg. Beide meesters kennen vervolgens in een tweede phase de voldoening, een eigen
uitdrukkingswijze geschapen en tot grooten bloei gebracht te hebben, waardoor zij
vereeuwigd zijn als de voornaamste stillevenschilders uit de eerste helft der zeventiende
eeuw en de onmisbare voorloopers voor den hoogsten bloei onzer vaderlandsche schilderkunst mogen heeten. Beider oeuvre houdt bovendien een belofte m tot een nog
wijdscher opbloei van hun eigen talent en een nog njker vormenweelde op een volgenden
trap van hun ontwikkeling Claesz stamt echter nog te zeer af van den voortijd en blijkt
níet meer in staat, deze belofte volledig in te lossen, terwijl Heda daarentegen met een
nog jeugdige veerkracht de vernieuwer blijkt te zijn, die in een laatste phase nieuwe
invloeden weet te verwerken en zoo mede den stoot geeft tot de warmbloedige kleurfestijnen van Kalf en van Beyeren, waarnaar hij den overgang vormt.
Vraagt men zich af, welke factoren kenmerkend voor het oeuvre en de ontwikkeling
van beide meesters zijn geweest, dan dringt zich bij Claesz' stillevens de overweging naar
voren, dat de invloed van Hals omstreeks de jaren 1626 en 1627 beslissend voor het
oeuvre van dezen stillevenschilder is geweest, terwijl de rechtstreeksche of zijdelmgsche
invloed van Rembrandt op Heda in diens laatste periode van een bijzondere beteekeiis
is geworden.
Claesz assimileert den invloed van den meer eigentijdschen grootmeester Hals en bestendigt op die wijze de veroveringen van zijn periode, die Heda zonder meer als vanzelfsprekend aanvaardt. Deze houdt op zijn beurt het oog eerder gericht op de toekomst
en is met een bijzondere kracht nog in staat onder leiding van den zich eerst tegen de helft
der zeventiende eeuw volledig ontplooiden Rembrandt een overgang te vormen tusschen
de traditie en de groóle stillevenschilders Kalf en Van Beyeren.
Onze studie werd dan ook aangevangen met de veronderstelling, dat, bij een vergelijking van Claesz en Heda, de laatste kunstenaar, om zijn wezenlijke functie in de ontwikkeling van hetzeventiendeeeuwsche stilleven, ook het meest belangrijke oeuvre moest
hebben nagelaten. Niets is evenwel minder waar gebleken dan deze veronderstelling.
Men zal immers ongetwijfeld hebben opgemerkt, dat het oeuvre van Claesz in een gelijkmatige ontwikkeling een zeer volgroeiden vorm heeft aangenomen, terwijl dat van den
ouden Heda daarentegen slechts met moeite verschillende lacunes weet te verbergen.
Niet het minst leidde dit verschijnsel tot de noodzakelijkheid, het vermeende levenswerk van den laatstgenoemden schilder veelal ten gunste van zijn dikwijls zeer begaafde
leerlingen te besnoeien, terwijl Claesz, die met zijn behoudenden geest minder aantrek-
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kingskracht op een groóte, jeugdige schildersschare schijnt te hebben uitgeoefend of
voor de waardeering van het stilleven nog den weg moet banen, in zijn oeuvre ook
minder de gevolgen van dien schijnt te hebben ondervonden.
Ook al kan men zich echter op het oogenblik een gaver beeld vormen van Claesz'
dan van Heda's oeuvre, als vaststaand feit mag worden aangenomen dat de behoudende
Claesz niet zoo'n verstrekkenden invloed op de ontwikkelingsgeschiedenis van het stilleven heeft gehad als Heda, de vernieuwer.
Het kon niet anders of de roep van Claesz en Heda moest een ruimen weerklank
vinden bij de tijdgenooten, op wie beide schilders gezamenlijk zeker een grooten invloed
hebben uitgeoefend. Van velen hunner discipelen zijn de namen bekend; hun oeuvre
was gedurende de tijden veelal echter van allen luister ontdaan. Meestentijds waren er
niettemin nog enkele gemerkte stillevens bewaard gebleven, zoodat het mogelijk bleek,
met behulp van verschillende toevoegingen, de werkzaamheden der navolgers althans
voor een gedeelte te reconstrueeren.
Van andere schilders is tenslotte door een merkwaardig toeval slechts een enkel stilleven bewaard of bekend gebleven, terwijl hun activiteit op de overige gebieden der
schilderkunst dikwijls meer aanknoopingspunten biedt. Veelal getuigen deze stillevens
bereids van een volledig ontwikkeld schilderstalent, dat de mogelijkheid niet uitsluit
van een grooter bedrijvigheid van den kunstenaar op dit gebied, dan men aan de hand
van het enkele bekende feit zou veronderstellen.
Dergelijke voorvallen geven den onderzoeker hoop, wanneer hij in zijn gedachten
door de talrijke banketjes wordt geplaagd, voor welke op het oogenblik geen makersnaam valt voor te stellen. Bovendien blijft tenslotte nog de mogelijkheid open, dat men
vroeger of later een stilleven zal vinden, hetwelk gesigneerd door een tot dan toe alleen
op andere gebieden der schilderkunst bekend geworden kunstenaar, wederom een aanwijzing geeft met betrekking tot een aantal vooralsnog naamlooze banketjes, die met die
verwachting voorloopig ter zijde worden gesteld. Men diene immers nimmer te vergeten,
dat het stilleven vooral onder voorspraak der groóte eigentijdsche schilders-kunstkenners werd beschouwd als de bij uitstek aangename en nuttige wijze om het handwerk
te leeren beheerschen.
Opmerkelijk is het vervolgens, dat Claesz, van wien geen stillevenschilders als rechtstreeksche leerlingen bekend zijn, een niet onbelangnjken invloed op deze kunstenaars
in de Zuiderhjke Nederlanden schijnt te hebben uitgeoefend. Een oogenblik werd bij
het vaststellen van dezen waarschijnlijken invloed gedacht aan de mogelijkheid, dat de
confessie van den schilder hiervoor een verklaring zou kunnen geven.
Het is immers waarschijnlijk, dat Pieter Claesz evenals zijn zoon tot het katholieke
geloof heeft behoort, zoodat hij zijn omgang wellicht bij voorkeur tot zijn geloofsgenooten bepaalde, die mogelijk nog in een nauwer contact met de Zuiderhjke Nederlanden
leefden1). Daar er even wel verschillende overwegingen bestaan, die de meening aanneme') Hoogewerff, Dr. G. f. Mededeelingen van het Nederl. Hist. Inst, te Rome, IX. 's-Gravenhage, 1929.
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lijk maken, dat ook Heda een zelfde religieuse overtuiging was toegedaan1), terwijl het
cultureele verkeer tusschen Noord- en Zuid-Nederlanders ook van verschillende ge
loofsovertuiging zelfs ten tijde van den tachtig jarigen oorlog nog zeer uitgebreid bleef'),
moet men aannemen, dat de religieuse overtuiging van den kunstenaar op zijn hoogst
een van de bijkomende omstandigheden heeft uitgemaakt, die een grooter expansie
van zijn werk in Zuid-Nederland heeft begunstigd, terwijl men in dit verband met meer
nadruk schijnt te mogen wijzen op de geaardheid van den kunstenaar, die waarschijnlijk
zelf nog van Vlaamsch bloed*), in een voor de Zuidelijke Nederlanden beter te be
grijpen taal heeft gesproken, dan zijn kunstbroeder Heda met zijn veel minder uitbundige,
degelijke en deftige, zuiver Hollandsche ontbijtjes
Mag men wellicht bovendien een aanknoopingspunt zoeken m het contact met Ant
werpen, dat door Jan Davidsz de Heem werd onderhouden, of is het verantwoord in
dit verband de gedachten uit te laten gaan naar Adriaen Brouwer, die tusschen Haarlem
en Vlaanderen zijn leven spande en juist in het jaar 1626 — het keerpunt m de ontwikke
ling van Claesz' schilderstalent— in Haarlem leerling van Frans Hals was?
Van Willem Claesz Heda zijn verschillende leerlingen officieel door den kunstenaar
bekend gemaakt Een aantal toevallig niet verdwenen archivahsche bijzonderheden
stempelen hem tot den kunstenaar, die in zijn directe omgeving voldoende mogelijk
heden vond, om zichzelf te ontwikkelen en zich een geestelijke nakomelingschap te ver
schaffen. Zijn expansie werd, sociaal gesproken, geprotegeerd door de erkenning van
een der aanzienlijke Haarlemsche geslachten, terwijl ook zijn leidende functie in het
Haarlemsche gilde er niet weinig toe zal hebben bijgedragen, de algemeene opinie gunstig
voor zijn picturale opvattingen en dus ook voor zijn banketjes te stemmen.
De ontwikkeling van het zeventiende eeuwsche stilleven heeft van het werk van
Claesz een dankbaar gebruik gemaakt; de banketjes van Heda maken er een wezenlijk
en onvervangbaar deel van uit.
') Gelder, H E. van. ρ i o .
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) Sabbe, Dr M. m Peilingen, p . 79 ν ν

') Gerson, Dr Η. ρ ζοι ν ν.

IX. ΌΕ VESVROKEÜ^

beker naast een tweetal tinnen borden, waarop enkele noten en een gedeeltelijk geschilde citroen.

Pie ter van Anraedt.
1. Pan., gem.
Verz. Vitale Bloch te den Haag,
cfr. N r 148.

9. Pan. 4 8 x 64 cm, gem.
Stilleventent. te Amsterdam
19 3 3, N r 2 2.
Een nautilusbeker met een tinnen
schotel, waarop een haring.

2 . Pan.
Part. verz. in Nederland
Gillis Gillisz. de Bergli.
3 . Pan. 63.5 χ 90 cm, gem.
Verz. F . J. van Lanschot te
Helvoirt.
cfr. afb. N r 8 4 .

1 0 . Pan. 39 x 33.5 cm, gem.
Tent. Alte Meister te Düsseldorf 1886.
Veil. Helbing in Dec. 1907.
Museum te Helsinki,
cfr. afb. N r 172.

Maerten Boelema de Stomme.

1642

4. Pan. 42 χ 52.5 cm, gem.
Verz. Goudstikker te A'dam.
cfr. afb. N r 170.
5 . D . 57 X 81 cm, gem. engedat·
1642.
Museum te Kopenhagen.
cfr. Cat. v. h. Mus. van 1922,

Paulus van den Bosch.
1645

N r 390.
1644

6. Pan. 73 χ 96 cm, gem. en
gedat. 1644.
Museum te Brussel.
cfr. Cat. v. h. Mus. van 1927,
№43.
7. Pan. 47.5 χ 64 cm, gem.
Part. verz. in Nederland,
cfr. afb. N r 1 7 1 .
8. Pan. 60 χ 79.5 cm.
Museum te Nantes.
cfr. Cat. v. h. Mus. van 1913,
Nr 508.
Een tafel gedekt met een olijfgroen
kleed en gedeeltelijk met een wit
tafellaken. Links een tinnen schaal
met pastei, waarin een lepel en waar
voor een mes in een geopende huls.
Rechts een tinnen tuitkan met een
berkemeyer omgekeerd over de tuit,
hiervoor een omgevallen nautüus-

ÌVERKEI^

1 1 . Pan. 58 χ 8 7 cm, gem.
P.V.B. 1645.
Als Pieter Claesz gev. bij Fr.
Muller o p 14 Mei 1912,
N r 112.
cfr. afb. N r 103.
1 2 . Pan. 6 6 x 5 1 cm.
Veil. Talon bij Fievez o p 7
Maart 1927 te Brussel.
Op een met een kleed bedekte tafel de
omgevallen groóte roemer. Een tinnen kan met een citroenschil uit den
hals, enkele pijpjes, een broodje op
een tinnen bord, een spel kaarten en
op een kist een gebroken test met een
pijp, enkele tondels en een bierglas.
Aan Pieter Claesz en CornelisMahu
toegeschreven.

1655

1 3 . D . 64 x 56 cm, gem. en ged.
1655.
Tent. der Rotterdamsche
Kunstkring 1907.
Verz. Grimaldi.
Veil. Fr. Muller te Amsterdam
o p 11 December 1912.
cfr. afb. N r 104.
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14. D. 49.5 χ 5 4 5 cm.
Part. verz. te Amsterdam,
cfr. afb. Nr 105.
15. Pan. 53.5 χ 69 cm.
Als Pieter Claesz op de Stil
leventent, te Amsterdam 1933,
Nr 6 ι.
Tinnen borden met ham, broodje,
een gedeeltelijk geschilde citroen,
een omgevallen roemer, een aange
sneden pastei en een broodje.
Jan van Bücken.
16. D. 5 ι χ 69 vroeger gem. en
ged. 1635.
Part. verz. in Nederland.
cfr. afb. Nr 74.
Pieter Claesz.
162 1 17. Pan. 45.5 χ 63.5 cm, gem. en
ged. Ao. 162 1.
Vetz. E. Francis.
Tent. Royal Academy '938,
N r 190.
Een kleurrijk stilleven met bakken
vol vruchten, een kruik met tinnen
deksel, een glas wijn, etc
±1621

18. Pan. 37.5 x 55 cm.
Klapheck, R. Die Kunstsamm
lungen der Staatlichen Kunst
akademie zu Dusseldorf. 1928
p. 42.

i 1643

19. Pan. 40 χ 76 cm, gem.
Verz. Paul Cassirer A'dam '938.
cfr. afb. Nr 5.

±1623

20. Pan. 35 χ 61 cm, gem.
Veil. Bukowski Stockholm
24-9-1929, Nr 32.
Verz. P. de Boer Amsterdam.
Gert. Prof. Dr. W. Vogelsang,
cfr. afb. Nr 26.

1624

2 1 . Pan. 48 X 52 cm, gem. en
ged. 1624.
Rijksmuseum te Amsterdam.
cfr.Cat.v.h.Mus. i934,Nr693.
cfr. afb. Nr 6.

1624

22. Pan. 65 χ 55.5 cm, gem. en
ged. 1624·
Museum te Dresden,
cfr. Cat. van 1922, Nr 1368.
cfr. afb. Nr 8.

±1624

23. Pan.
Verz. Gravin van Limburg
Stirum te Ölst 1938.
Tinnen tuitkan, een glas, een bakje
met peren, een brood op een tinnen
bord
1624 24. Pan. 46 χ 75.5 cm, gem.
Verz. van Hees te Heemstede

1941.
cfr. alb. Nr 18.
1625 25. Pan. 48 X 67.5 cm, gem. en
ged. 1625.
Tent. ,,Voor de Kunst" te
Utrecht 1924.
Verz. Mr. H. J. Reinink te den
Haag 1942.
cfr. afb. Nr 17.
±1625

26. Pan. 51 χ 90 cm, gem.
Verz. Gebr. Douwes te A'dam.
Verz. B. Brenmnckmeyer te
Londen 1939.
cfr. afb. Nr 16.

¿ 1 6 2 6 27. D. 68 χ 87 cm.
Verz. D. Katz te Dieren 1938.
cfr. afb. Nr 27.
1627

28. Pan. 49 χ 74 cm, gem. en ged.
1627.
Veil. Fr. Muller 19-6-1913, Nr
124.

cfr. afb. № 2 8 .
1627

29. Pan. 16 5 χ 24.5 cm, gem. en
ged. 1627.
Verz.FntsLugtte Maartensdijk,
cfr. Warner afb. 22a.

1627

30. Pan. 20 χ 25.5 cm, gem. en
ged. 1627.
Verz. Dr. Schaffer te Berlijn.
Verz. P. de Boer te A'dam.
cfr. afb. Nr 29.
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1629

31. Pan. 35 χ 63 cm, gem. en
ged. 1629.
Veil. Mak te Amsterdam,
31-5-1927.
Vanitas stilleven met blaker en enkele
schelpen. Enkele zware folianten,
waartegen een geopend muziekboekje is neergezet.

1630 32. Pan. 45 x 60 cm, gem. en
ged. Ao. 1630.
Veil. Bukowski te Stockholm
24-9-1929 Nr 9.
Vanitas. Rechts een doodshoofd met
een gebeente op een stapel folianten.
Links een blaker, een omgevallen
berkemeyer en een uurwerk De tafel
is bedekt met een olijfgroen kleed.

1632

ring, een aarden test, eenige pijpen,
een bierglas en een kruik.

cfr. Suida. W. Kunstschatze
der Sammlung Dr. Max Strausz
in Wien, 192 1, Nr 63.
1635 37. D. 13.8X 17.3 cm, gem. en
ged. 1635. Tegenhanger van
het vorige stilleven.
De achtergrond met een oker fond,
welke in bruingrijze toon is opge
werkt. Een test, een tinnen kan, een
maatglas en een ham op een tinnen
schotel.
cfr. S u i d a . N r 6 4 .

±1635

33. Pan. 48 x 40 cm, gem. en
ged. 1632.
Veil. Coli. Simon bi] Fr. Muller
25-10-1927, Nr. 10.
Verz. Wolf, A'dam.
Verz. P. de Boer, A'dam.
Verz. G M. С Hoog, Haarlem.
O p een ongedekte tafel staat een
groóte roemer, met een tinnen schaal,
waarop een gesneden haring, een
broodje, een mes en enkele uien

±1635

38. Pan. 56 χ 86 cm.
Galerie te Schleiszheim,
№922.
cfr. Cat. Aeltere Pinakothek te
München van 1930 Nr 157
(974)·
Tot 1913 bekend als Gilliam
Gabron. Door Martin en Bode
wordt de huidige toeschrijving
ondersteund.
39. Pan 56 χ 86 cm, gem.
Verz. Mitchell te Londen.
Veil. Talon Fievez te Brussel
7-3-1927. Als Gerret Heda.
Verz. Gebr. Douwes te A'dam.
naar Berlijn verkocht omstreeks
1930.
cfr. aib. № 3 1 .

1633

34. Pan. 29 χ 47 cm, gem. en
ged. 1633.
Verz. D. Katz te Dieren 1937,
Nr 14.
cfr. afb. № 3 0

1635

35. Pan. 41 χ 61.5 cm, gem. en
ged. 1635.
Verz. Gebr. Douwes te A'dam.
Verz. W. }. R. Dreesmann te
A'dam 1943.
cfr. aib. № 1 9 .

1635

36. D. 14.8 χ 17.3 cm, gem. en
ged. 1635.
Verz. Dr. M. Strausz te
Weenen.
Veil. 7-3-1926.

40. Pan. 56 χ 86 cm, gem.
Pendant van het voorgaande
stilleven.
Verz. Gebr. Douwes omstreeks
1930.
Verz. D. Katz te Dieren.
cfr. afb. Nr 20.
1636 4 1 . Pan. 61 χ 52 cm, gem. en
ged. 1636.
Galerie te Schleiszheim,
Nr 9 3 2.

O p een blauwgrijs tafelkleed staat
een roodbruine schotel met een ha

Groóte roemer, op een met olijfgroen
tafelkleed bedekte tafel, naast een

-г_і6з5
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tinnen bord, enkele oesterschelpen,
eenige noten en olijven, een omge
vallen berkemeyer.
1636

1638

1639

1640

42. Pan. 36 x 49 cm, gem. en
ged. 1636.
Verz. Mus. Boymans te Rot
terdam.
cfr. Cat. ν. h. Mus. 19 21,
№83.
cfr. aft). Nr 7.
43. Pan. 37 χ 52 cm, gem. en
ged. 1638.
Museum te Cassel.
cfr. Cat. v. h. Mus. van 19 3 1,
№437.
cfr. afb. Nr 2 1.
44. Pan. 59.5 χ 74 cm, gem. en
ged. 1639.
Verz. P. DelarofFte Petersburg.
Verz. Gebr. Douwes.
cfr. afb. Nr 2 2.
45. Pan. 62 χ 53 cm, gem. en
ged. 1640.
Veil. Sotheby te Londen op
1-12-1937, Nr 171.
Links op de voorstelling groóte roemer, waarvoor een geopend uurwerkje. De sleutel aan een blauw lint
aan de voorzijde van de tafel. Meer
naar reqjits een groóte tinnen schaal,
waarop een aangebroken vruchtenpastei. Een omgekeerde berkemeyer,
een tinnen bord met een geschilde
citroen, een mes, een broodje en
enkele noten.

1640

47. Pan. 75 χ 45 cm, gem. en ged.
1640.
Fitzwilliam Museum te
Cambridge.
Zilveren drinkschaal, een citroen, een
omgevallen berkemeyer en een mes.
cfr. Cat. ν. h. Mus. van 1912,
Nr 294·

1640

48. Pan., gem. en ged. 1640.
Universiteit te Würzburg.
Links op den voorgrond een groóte
roemer, waarover een mes ligt.
Rechts een naar achteren omgevallen
berkemeyer. Een tinnen bord met
een gedeeltelijk geschilde citroen en
een broodje.

± 1640 49. Pan. 46.5 χ 66 cm, gem.
Verz. Gebr. Douwes te A'dam.
cfr. afb. № 2 3 .
1641

50. Pan. 69 χ 53 cm, gem. en ged.
1641.
Verz. van het Hofje van Aerde
te Leerdam.
cfr. afb. Nr 1 1.

±1641

5 1 . Pan. 67.5 χ 52 cm.
Verz. Gebr. Douwes te A'dam.
1930.
Verz. de Fraiture te Nijmegen.
cfr. afb. № 3 3 .

1642

52. Pan. 37 χ 5 1 cm (ovaal), gem.
en ged. 1642.
Stilleventent. 1933 te A'dam,
No. 63.
Verz. Dr. H. Schneider te den
Haag.
cfr. afb. Nr 24.

1644

54. Pan. 45 χ 65.5 cm, gem. en
ged. 1644.
Mauritshuis te den Haag.
cfr. Cat. ν. h. Mus. van 1935
Nr 403.

1644

53. Pan. 37 χ 56 cm, gem. en ged.
1644·

1640 46. Pan. 73.5 χ 99 cm, gem. en
ged. 1640.
Verz. Alphonse de Stuers.
Veil. Fr. Muller te Amsterdam,
4-12-1932.
Volgens facs. in Cat. ν. h. Mus.
v. 1902 ontstaan in 1630 (en
niet 1640)
cfr. afb. Nr 3 2.
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Verz. der Wiener Akademie.
Stilleven met roemer en haring.
cfr. Cat. van 1900 Nr 1157.
1644

1645

55. Pan. 30.5 χ 44 cm, gem. en
ged. 1644.
Stilleventent. te A'dam 1933,
№62.
Veil. Grampe te Berlijn 5-1935,
Nr 13.
cfr. afb. Nr 25.
56. Pan. 62 χ 46 cm, gem. en ged.
1645.
Verz. Goudstikker te A'dam
1920.
Tent. Pulchri Studio te den
Haag, November 1920.
Verz. Julius Böhler te München

1646

6 1 . Pan.
χ
cm, gem. en ged.
1646.
Verz. Gebr. Douwes te A'dam.
Rudolphinum te Praag,
cfr. afb. Nr 10.

1646

62. Pan. 50 χ 66 cm, gem. en ged.
1646.
Veil, te Brussel op 6-1 ζ-'j8,
Nr 16.
Rechts de groóte roemer, een Venetiaansch glas met rooden wijn, een
geopend aardewerk mosterdpotje
met tinnen deksel, een tinnen schaal
met een aangesneden ham, een tinnen
bord met een broodje en een bakje
met olijven.

1647 63. Pan. 63.5 χ 88.5 cm, gem. en
ged. 1647.
Museum te Budapest.
cfr. Cat. van het Mus. van
1924, ЬГг 529.
cfr. afb. № 4 1 .

cfr. afb. Nr 34.
1645 57. Pan. 50 χ 66 cm, gem. en ged.
1645.
Veil. Palais d'Egmont
6-12-1938, Nr 16.
Links de bekende groóte roemer, een
tinnen bord met een broodje ervoor.
Een Venetiaansch glas en een vleugelvoet, een geopend mosterdvaatje,
een fayence bordje met olijven, een
mes, een gedeeltelijk geschilde citroen, enkele druiven en wingerdbladen.

1645 58. Pan. 58.5 x 56 cm, gem. en
ged. 1645.

1647

1647 65. Pan. 40 χ 55 cm, gem. en ged.
1647.
Verz. Raedt van Oldenbarneveldt.
Veil. Fr. Muller
15-4-1902, Nr 33.
Een hoog bierglas geheel rechts in de
compositie, naast een tinnen tuitkan,
een schaal met een in moten gesneden
haring en een aarden testje met vuur.

Verz. Gebr. Douwes te A'dam.
cfr. afb. № 3 8 .
1645

59. Pan. 40 χ 55.5 cm, gem. en
ged. 1645.
Frans Halsmuseum te Haarlem.
cfr. Cat. ν. h. Mus. van 1929,
Nr 48.
cfr. afb. Nr 12.

1646

60. Pan. 51 χ 88 cm, gem. en ged.
1646.
Verz. P. de Boer te A'dam
1941.
cfr. afb. № 1 4 .

64. Pan. 39.5 χ 61 cm, gem. en
ged. 1647.
Rijksmuseum te A'dam.
cfr. Cat. ν. h. Mus. van 1934.
№693.
cfr. Martin I afb. 245.
cfr. afb. Ñr 178.

1647

66. Pan. 39.5 χ 61 cm, gem. en
ged. 1647.
Ermitage te Leningrad,
cfr. Cat. ν. h. Mus. van 1909,
Nr 19.
cfr. afb. № 4 0 .
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1647

67. Pan. 47.3 χ 63.2 cm, gem. en
ged. 1647.
Verz. E. Raczynski te
Warschau 1939.
Stilleventent. te Warschau
1939, Nr 29.
Een tinnen schenkkan links, een
lendestuk op een tinnen schaal, een
broodje op een tinnen bord op den
voorgrond, een mes en een tinnen
bord rechts, waarop een staande berkemeyer en een opvallend verkort
gegeven liggende dito.

cfr. Cat. van de Stilleventent.
te Warschau № 2 9 .
1647

68. Pan. 80 χ 110 cm, gem. en
ged. 1746.
Verz. F. v. Lanschot te
Helvoirt 1944.
cfr. afb. № 4 2 .

1647 69. Pan. 49 χ 67.5 cm, gem. en
ged. 1647
Verz. D. Hoogendijk te A'dam.
Verz. Gelderman te Oldenzaal
1944.
cfr. afb. № 3 9 .
i 1647 ^0. Pan. 5 3 x 4 4 cm, gem.
Verz. D. Hoogendijk te A'dam.
Verz. Crena de Jongh te
A'dam 1943·
cfr. kleurenreproductie, Nr ι.
1648 7 1 . Pan. 45 χ 63 cm, gem. en ged.
1648.
Verz. P. de Boer te A'dam.
De groóte roemer, links een groóte
mand, waarop een tinnen schaal met
een gedeeltelijk opgesneden ham,
rechts een schaal met oesters Op den
achtergrond een broodje en een zoutvat, waarop een tmnen bord met een
lepel.

1648 72. Doek 91 χ 108 cm, gem.
Verz. Gebr. Douwes te A'dam
1943.

Verz. Dr. Wetzlar te A'dam
1944.

cfr. afb. Nr 72.
1649 73. Pan. 48 j χ 66 8 cm, gem. en
ged. 1649.
Kunsth. R. Warner te Londen
Tent. 1930, Nr 74.
Verz. van Diemen te A'dam.
cfr. afb. № 3 6 .
74. School Pieter Claesz.
Pan.
Verz. H. Tietje A'dam voor
1926.
Verz. P. Cassirer A'dam.
Verz. E. Lindemeyer Basel.
1649 75. Pan. 60 χ 50 cm, gem. en ged.
1649 (fragment?).
National Gallery te Londen,
cfr. Cat. ν. h. Mus. van 1929,
Nr 2592.
cfr. aft». Nr 37.
1650 76. Pan. 47.8 χ 64 cm, gem. en
ged. 1650.
Verz. R. H. Ward te Londen
in 1932.
Verz. D. Hoogendijk te A'dam
tot 1937.
Museum te Dusseldorf.
cfr. afb. Nr 13.
1650 77. Pan. 48.5 χ 66.8 cm, gem. en
ged. 1650.
cfr. afb. № 3 5 .
165 1 78. Pan. 60 χ 50 cm, gem. en ged.
165 1.
Veil. Fr. Muller 25-2-1913.
Nr 330.
Rechts een stangenglas, waarnaast
meer naar links een ham op een tinnen
schaal en nog meer naar links een
tayence mosterdvaatje.

165 1 79. Pan. 52.5 x 84 cm, gem. en
ged. 165 1.
Verz. Gebr. Douwes te A'dam.
Verz Ρ de Boer te A'dam.
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Verz. Fr. de Vilder te Laren
1943·
cfr. afb. № 1 5 .
1651 80. Pan. 57 χ 85 cm, gem. en ged.
165 1.
Museum te Hamburg.
cfr. Cat. ν. h. Mus. van 192 1,
Nr 508.
1652 8 1 . Pan. 50 χ 68 cm, gem. en ged.
1652.
Verz. van Dongen te A'dam.
cfr. afb. № 4 3 .
1656 82. Pan. 40 χ 60 cm, gem. en ged.
1656.
Verz. Julis Bòhler te München.
Veil. Verz. Ströfer 28-10-1937
Nr 28.
cfr. afb. Nr 9.
Andries Koets.
83. Pan. 61.4 χ 46.7 cm, gem.
Museum te Stuttgart.
cfr. Cat. ν. h. Mus. van 1907,
Nr 2 340.
cfr. Vorenkamp p. 37.
84. D., als Cornells
Claesz. Heda.
Veil, te Stockholm op ι 5 Dec.
1915.
cfr. Vorenkamp p. 37.

1934)·
O p een tafel druiven, een aantal an
dere vruchten en een overvloed van
wingerdranken.

89. Pan. 55 X 75 cm.
Verz. P. de Boer te Adam.
Gert, van Prof. Dr. W. Vogel
sang op naam van FI. van
Schooten.
cfr. afb. № 9 3 .
90. Pan. 3 5 x 6 3 cm, gem. Р. С.
en 1629.
Stilleventent. te Brussel 1929.
cfr. Zarnowska Nr 27 en
afb. 24.
91. Pan. 72 χ 93 cm.
Verz. H. Goldschmidt te Ber
lijn als Pieter Claesz.
cfr. afb. Nr 94.
92. Pan. 7 5 5 X 109 cm.
Veil. Mak te Amsterdam op 11
October 1932.
Een voorstelling, die veel overeen
komsten vertoont met het onder Nr
9ζ vermelde werk. In plaats van het
mosterdvaatje nu een broodje, een
citroen m plaats van het broodje op
den voorgrond van het voorgaande
schilderij.

85. Pan., gem.
Verz. Van Diemen te A'dam.
cfr. afb. № 9 1 .

93. D. 59 χ 95 cm.
Veil. Lepke op 30 Juni 1908
te Berlijn.
Als een stilleven van W. C.
Heda geveild.

86. Pan. 45.5 χ 68.5 cm, gern en
ged. 1632.
Part. Verz. in Nederland

Links op de voorstelling ov?rvloedig
druiven en wingerdranken, de groóte
roemer, een mosterdvaatje en een
ham op een tinnen bord.

Een mand met druiven en wingerd
ranken op een onbedekte tafel.

94. Pan 60 χ 83 cm.
Verz. ƒ. Bohler te München,
Nr 36241.
Verz. Dr. Stockhausen te
Berlijn.
cfr. afb. Nr 95.

Roelof Koets.

1632

1637 88· P a n · 48 x 64 cm, gem. en ged.
1637.
Museum te Gotheborg (sedert

87. Pan. 39 x 57 cm.
Veil. Stern te Keulen op 13
Nov. 1937 Nr 205.
cfr. afb. Nr 92.
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95. D. 71.8 χ 138.5 cm.
Part. Verz. in Nederland,
cfr. afb. Nr 96.
96. D. 135 x 185 cm.
Part. Verz. te Amsterdam,
cfr. afb. № 7 3 .
Evert Collyer.
97. Pan. 62 χ 46 cm, gem.
Verz. Johnson te Philadelphia.
Op een blankgeschuurde tafel een ge
broken test met een pijpje, een maat
glas, een aardewerk kruikje en een
stapeltje speelkaarten.
9 8 . Pan. 2 4 χ 2icm,gem.enged.i6.
Veil. Fr Muller. Verz Simon
op 25-10-1927. N r 15.
cfr. afb. N r 156.
9 9 . D. 66 χ 52 cm.
Part. Verz te Rotterdam,
cfr. afb. N r 157.
Alexander Coosemans.
100. Pan., gem.
Veil. Verz. Achenbach te Ber
lijn o p 17 Nov. 1910, N r 8 8 .
cfr. Gerson p . 36.
Fray J u a n Sanchez Cotan.
1 0 1 . Pan. 40 χ 55 cm.
Verz. Dr. Η . Wetzlar te A'dam.
cfr. afb. N r 169.
102. Pan. 31.5 χ 45 cm.
Part. Verz. m Nederland,
cfr. afb. N r 168.
Adriaen Craen.
1 0 3 . Pan. 38.5 χ 6 0 cm (vroeger)
voluit gem.
Verz. Revius.
Veil. Lempertz te Keulen o p
13 Mei 1927, N r 43 afb. 10.
W . v. Bode achtte het schilden]
een Pieter Claesz van 1640.
cfr. Vorenkamp p . 39.

104. D. 57.5 χ 69.5 cm.
Museum te Nantes.
cfr. de Gat. v. h. Mus. van 1913
Nr 509 als Boelema.
cfr. Vorenkamp p. 39.
Een zilveren schaal op hoogen voet
naar voren omgevallen over een even
eens omgevallen vergulden gfldebeker, een tinnen bord met een kip.
105. Pan 6 8 χ 94.5 cm.
Veil. Giroux te Brussel o p 11
Maart 1929, N r 29.
Een tmnen kruik rechts naar voren
omgevallen. Een groóte roemer met
een broodje, waarnaast een zilveren
schaal over een vergulde gildebeker
naar voren omgevallen, een pastei op
een tinnen schaal, een berkemeyer en
een fluitglas.

L a n r e n s v^raen.
106. Pan., vroeger voluit gem.
Verz. Vaarties Rotterdam,
•933·
Verz. Loudon 1934.
Op een met een kleed bedekte tafel
de groóte roemer, met rechts van dit
voorwerp een broodje en links een
tmnen schaal met een drietal oesters
en een omgevallen berkemeyer Een
peperzakje en nog enkele omgekeerde oesters.
107. Pan. 6 5 x 7 3 c m ' g e m ·
Tent. van Zeldzame Meesters
in 1932 bi] D A. Hoogendijk
te Amsterdam, № 1 9 .
cfr. afb. N r 107.
1643 1 0 8 . Pan. 59.5 χ 74 cm, gem. en
ged. 1 6 4 3 .
Verz. Gebr. Douwes te A'dam.
cfr. afb. N r 177.
1646 1 0 9 . Pan. 59 χ 75 cm,gem enged.
1646.
Verz. van het Hofje van Aerde
te Leerdam,
cfr. afb. N r 108.
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110. D., gem.
Veil. Verz. Loudon bij Robinson en Fisher te Londen, op
25 Mei 1939, Nr 501.
Een stilleven in de opvatting van de
Heem met een kreeft en de verder
voor deze stillevenschilder gebruikelijke requisieten.
Cornells Cruys.
111.D. 133 x 177 cm, als Pieter
Claesz.
Tent. Goudstikker „de gedekte
tafel" Dec. 1928.
Stilleventent. te A'dam in 1933
Nr 57.
cfr. afb. Ñr 133.
112. Pan. 110 χ 89 cm, gem.
Verz. Van Diemen te A'dam.
cfr. Warner p. 128.
cfr. afb. Ñr 128.
113. D. 94 χ 130 cm, gem.
Verz. Gebr. Douwes te A'dam.
cfr. Nr 130.
114. Pan. 101.5 χ 122 cm.
Verz. Hill of Tarvit, Cuprar,
Angus, Schotland 19 38, als een
schilderij van Willem Claesz.
Heda.
cfr. afb. Nr 132.
115. D. 89 χ 115 cm, gem.
Verz. D. A. Hoogendijk te
Amsterdam.
cfr. afb. Nr 124·
116. D. 72 χ 106 cm als Pieter
Claesz.
Verz. N. Cevat te A'dam om
streeks 1937.
Een gouden gildebeker, wingerdran
ken, druiven, appels, een omgevallen
beker, een kan, een vogelpastei met
een lepel en een bakje met vruchten.
117. Pan. 88 χ 12 1 cm gem.

Verz. Abels te Keulen om
streeks 1937·
cfr. afb. Nr 131.
118. Pan. 74 χ 109 cm.
Verz. Alexander.
Veil. Dorotheum Weenen op
1 2 Dec. 1927, Nr 31.
Een fayencefleschje,een schenkkan,
vruchten en een nautilusbeker. Het
exemplaar is aanzienlijk gehavend.
119. D. 92,5 x 125 cm, gem. en
met monogram A. V. B.
Verz. Gebr. Douwes te A'dam.
Een eert. op naam van Abr. van
Beyeren van Dr. C. Hofstede
de Groot is aanwezig.
cfr. afb. Nr 127.
J. Ferdenandez.
120. Pan. 50.5 χ 62 cm.
Verz. Dietrich te München,
cfr. afb. Nr 167.
1653 121. Pan. 52.7 χ 44 cm, gem. en
ged. 1653.
Verz. Ribbius Peletier.
Tent. van Zeldzame Meesters
te A'.dam bi] D. A. Hoogendijk,
№31.
cfr. afb. Nr 166.
Jan Fris.
1650 122. Pan. 41 χ 32.5 cm, gem. en
ged. 1650.
Stilleventent. te A'dam in 1933
N r 106.
cfr. afb. Ñr 164.
1654 123. Pan. 29 χ 23 cm, gem. en ged.
1654.
Part. Verz. te Rotterdam.
cfr. afb. Nr 163.
1659 124. Pan., gem. en ged. 1659.
Part. Verz. te Amsterdam.
Verz. Delaunoy te Amsterdam.
cfr. afb. Nr 165.
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Guilliani Gabron.
125. Pan., gem.
Verz. Gebr. Douwes te A'dam.
cfr. afb. Nr 174.
1652 126. 119 χ 152 cm, gem. en ged.
1652.
Museum te Brunswijk.
cfr. Cat. v. h. Mus. van 1900,
Nr. 144.
Jcsper Gerarai.
127. Pan. 68.5 X 80.5 cm (ovaal)
voluit gem.
Part. Verz. in Nederland,
cfr. afb. Nr 102.
1648 128. D. 75 χ 60 cm, gem. en ged.
1648.
Veil. Lempertz te Keulen op
10 Mei 1916, Nr 49.
Op een eiken tafel twee blauwe
Delftsche schotels gevuld met abri
kozen, druiven, citroenen. Daarach
ter een gevulde roemer met enkele
wijnranken omgeven. Links op den
voorgrond een gedeeltelijk geschilde
citroen.
Jan van GlaabeecK.

129. Pan. 5 5 x 7 4 cm, gem.
Verz. Gebr. Douwes te A'dam.
Stilleven met nautilusbeker, kraakporceleinen schaal met noten, vruch
ten,

cfr. afb. Nr 4.
Georg Hainz.
130. D. 80 χ 74,5 cm, gem.
Kunsthalle te Hamburg.
cfr. Cat. ν. h. Mus. van 192 1,
№437.
cfr. Gerson p. 221.
Jan van der Hecke.
c m

Veil. 28 Oct. 1937, Nr 49,
afb. 24.
Op een eikenhouten tafel een bekerschroef met een halfgevulden berkemeyer. Ervoor een zilveren avondmaalsbeker en een zilveren schaal op
hoogen voet Twee perziken en en
kele krabben rechts, een gedeeltelijk
geschilde citroen met enkele schijfjes
op een tinnen bord rechts en een wit
servet met een citroen op een tinnen
bord links.

132. Pan., gem. J ?? H.
Verz. van Diemen te Adam.
Verz. D. Katz te Dieren.
Het schilden] werd, om het
gedeeltelijk verdwenen mono
gram, aan J. D. de Heem toege
schreven,
cfr. afb. Nr 106.
133. Pan. 84 χ 86.5 cm.
Als W . С Heda op de Veil.
van de Verz. Sedelmeyer te
Parijs op 25-5-1907.
Een groóte roemer met een omgevallen zilveren schaal, een wit tafellaken,
waarop een mes en een fayence bakje,
een tinnen bord met een lepel en
enkele wingerdranken om den roemer.

134. Pan. 62 X 69 cm.
Als W. С Heda op de zelfde
veiling.
Vroeger in de verz. Lecomte
Bailhon.
Verz. Constantin de Cat,
Chateau de Dufresney,
Tourcoing.
De groóte roemer met wingerdranken. Een broodje en twee tinnen borden waarop een mes en een citroen
liggen. Een tinnen schaal met een
krab links.

135. Pan. 35 χ 46 cm, gem.
e m

131. Pan. 43 χ 5 9 ' g
en ged.
1645.
Verz. Strofer te Neurenberg.

Verz. Cassirer te Berlijn Dec.
1929.
Vroeger in een Weensche Coll.
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1643 136. Pan. 49 χ 69 cm, gem. en ged.
1643.
Verz. f. W. H.Ward Hamstead
Londen,
cfr. Warner, pag 89 afb. 39b
Gerret Willemez. Heda.
•± 1638 137. Pan 49 χ 64 cm, gem.
Veil. Dorotheum te Weenen in
Mei 1924, Nr 93.
cfr. afb. Nr 1 20.
± 1 6 3 9 138. Pan.
Als W . C. Heda in de Verz. van
Diemen te Amsterdam,
cfr. afb. Nr 122.
± 1 6 3 9 1 3 9 . Pan.
Als W . C. Heda op de Tent.
,,Tercentenaire de Rembrandt
1906" bij Fr. Muller te
Amsterdam, Nr.
cfr. afb. Nr 121.
± 1 6 3 9 1 4 0 . Pan.
Verz. D. Katz te Dieren,
cfr. afb. Nr 123.
1640141. Pan. 84.3 χ 97.3 cm, gem.
Heda 1640.
De tafel bedekt met een tafelkleed en
een wit tafellaken, waarop een schaal
met een beenham, twee tinnen bor
den met een mes in huls erop, een
groóte roemer, met een broodje ervoor gedeeltelijk in de ruime plooien
van het tafellaken verborgen, een
noppenglas met bier, een flintglas,
een schenkkan en een geopend mosterdvaatje, waarvoor een omgevallen
nautilusschelp.

1640 142. Pan. 68.5 χ 50 cm, gem. en
ged. Heda 1640.
In bruikleen geweest in het
Rijksmuseum te A'dam en het
Frans Hals Mus. te Haarlem,
cfr. afb. Nr 116.
± 1640 143. D. 61 χ 79 cm.

Veil. Fr. Muller 25 Jan. 1944,
Nr 29.
cfr afb. Nr 111.
± 1 6 4 0 144. D. 8 3 χ 11 o cm.
Als Pieter Claesz geveild te
Berlijn op 22 Febr. 1910,
Nr 43·
Een hooge gildebeker, een omgeval
len tinnen schenkkan op een wit tafel
laken, een zilveren avondmaalsbeker
en een schaal met een beenham.

± 1 6 4 0 145. Doek.
Verz. A D Hoogendijk te
Amsterdam.
cfr. afb Nr 119.
± 1640 146. D. 90 χ 176 cm.
Veil. Verz. Gisela von Bayern,
op 28-9-1932, Nr 307
Soortgelijke voorstelling als het voor
gaande stilleven, alleen naar d" rech
terzijde uitgebreid met enkele ge
bruikelijke requisieten.

1642 147. Pan 82 χ 60 cm, gem. en ged.
1642.
Rijksmuseum te Amsterdam,
cfr. Gat. v. h. Mus. van 1934,
N r 11 2 2.

cfr. afb. Nr 109.
1642 148. Pan. 58 5 χ 74.5 cm, gem.
Heda 1642.
Verz. Swaters.
Veil. Giroux te Brussel op 13
Febr. 1928, Nr 11, afb 6.
Als een schilden] van W. C.
Heda.
Een zilveren schenkkan met een
fluitglas, waarvoor een omgevallen
nautilusschelp, een zout vat, een
tinnen schotel met een gebraden kip,
een tinnen bord met een gedeeltelijk
geschilde citroen, een mes, een tin
nen bord, waarop enkele olijven
en een ander bord, waarop een ge
opend horloge.

1643 149. Pan. 77 x 58 cm, gem. Heda
1643.
Verz. P. de Boer te A'dam.
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1644 150. Pan. 78 χ 6 J cm, gem. Heda
1644·

Altere Pinakothek te München.
cfr. Cat. ν. h. Mus. van 1930,
Nr 1323.
cfr. afb. Nr 115.
1644 151. Pan. 78.5 χ 63 cm, gem. Heda
1644.

Verz. Arthur Kay te Edinburg.
Verz. Gebr. Douwes te A'da m.
Part. Verz. te Bussum.
Part. Verz. te Utrecht.
cfr. Kleurenreproductie Nr III.
i 1644 152. Pan. 4 5 x 5 1 cm.
Verz. Gebr. Douwes te A'dam.
Waarschijnlijk gekortwiekt
schilderij.
cfr. afbb. Ñr 117.
± 1 6 4 4 153. Pan.
Als een schilderij van Pieter
Claesz in de Verz. Dr. van
Wely te den Haag.
cfr. afb. Nr 118.
1645 154. Pan. 64 χ 81 cm, gem. Heda
1645.
Verz. Goldschmidt.
Veil. bij Lepke te Berlijn in
April 1904, Nr 31 als W. C.
Heda.
Een fluitglas en een roemer, een om
gevallen tinnen buikkan, een azijnkruikje, een zilveren schaal, een
broodje, twee tinnen borden, een
mes en een gedeeltelijk geschilde
citroen, benevens een tinnen schaal
met oesters links.

1645 155. Pan. 98 χ 79 cm, gem. en ged.
1645.

Verz. Gebr. Douwes te A'dam.
Verz. R. Dreesmann te Zeist,
cfr. afb. Nr 110.
± 1645 156. Pan. 58 χ 76 cm.
Veil. Verz. Mevrouw L.
Hoogersdijk-Mann den Haag,
3 Nov. 1931.

Als een schilderij van W. C.
Heda.
Er is veel overeenkomst met
het voorgaande werk.
¿ 1 6 4 5 157. Pan. 71.5 χ 55 cm.
Verz. Hoech te München.
Veil. 1892, 19 Sept. Nr 39.
Als een schilderij van Pieter
Claesz.
De tafel bedekt met een tafelkleed en
twee servetten. Een groóte roemer,
een zilveren avondmaalsbeker, een
broodje, meer naar links, op een tinnen schaal een beenham. O p den
voorgrond een tinnen mosterd vaat je,
omgevallen op een tinnen bord.

1646 158. Pan. 62 x 78 cm, gem. en ged.
1646.
Veil. Fr. Muller te Amsterdam
28-3-1908, Nr 56.
De tafel gedeeltelijk met een wit
tafellaken bedekt. Een schaal met een
aangesneden beenham, een bord met
een mes in huls, een noppenkroes,
gedeeltelijk gevuld met bier, een
broodje, een open Jan-Steenkan en
een zilveren mosterdvaatje op een
tinnen bord.

1646 159. Pan. 61 x 79 cm, gem. Heda
1646.
Verz. Moli te Keulen.
Veil. Lepke November 1917,
Nr 102 afb. 6.
Als een schilderij van W. C.
Heda.
Er is veel overeenkomst met
het stilleven onder Nr 153.
1646 160. Pan. 68 χ 58 cm, gem. en ged.
1646.
Veil. Glückselig en Warndorfer te Weenen 26 Oct. 1920,
nr 105.
cfr. Gazette des Beaux-Arts II.
1891 suppl. p. 7.
De tafel met een tafelkleed bedekt,
een hoog zoutvat, een fluitglas, een
zilveren schaal naast een omgevallen
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berkemeyer, een gedeeltelijk reeds
genuttigd broodje en een paar tinnen
borden met oesters. Op den voor
grond een peperzakje, dat over de
voorzij van de tafel heensteekt.

1646 161. Pan. 64 χ 80 cm, gem. en ged.
1646.
Veil. Le Roy te Brussel op
1-6-1904, N r 3 1 .
Op de tafel een blauw velours kleed;
een zilveren schaal, een berkemeyer,
enkele druiven, eenige tinnen borden,
een pastei, een lepel en een mes.

1646 162. Pan. 58 χ 69 cm, gem. en ged.
1646.

Veil. Lepke te Berlijn
4-4-191 1, Nr 54.
cfr. айэ. Nr I M .

op

i 1646 163. Pan. 6 9 x 5 3 cm, gem. Heda.
Verz. F. H. Meyer te Berlijn.
Veil. Lepke 2-3-1926, Nr 195
als een schilderi) van W . C.
Heda.
Een fayence bordje met een zoutvat,
een fluitglas, een omgevallen beker,
een drietal berkemeyers op een tinnen
bord, een krabbe en een wit servet.
Het geheel op een met een tafelkleed
bedekte tafel.

± 1646 164. Pan. 78 χ 60 cm.
Veil. A. von Holzhausen te
Frankfort a. M. op 24-4-1923,
Nr

124.

Veil. Fr. Muller Nov. 1924.
Beide malen verkocht als een
schilderij van W. С. Heda.
De tafel bedekt met een tafelkleed,
waarop een wit tafellaken in rijken
plooienval. Een pasglas en een roe
mer, een tinnen mosterdvat, een zil
veren schaal op hoogen voet, een
broodje, een tinnen schaal met een
beenham en een mes op een tinnen
bord.

± 1646 165. Pan. 94 χ 68 cm.
Verz. Praetonus te Mainz.
14

Veil. Helbing op 21-5-1935
als een schilden] van W. C.
Heda.
Een olijfkleurig tafelkleed en een wit
tafellaken,een zilveren schenkkan,een
pasglas, een berkemeyer rechts van
deze twee voorwerpen, een nautilus
schelp ervoor en naar rechts omge
vallen en eenige tinnen borden ge
deeltelijk hol en bol voorgesteld.
Links een kroes met wijn, een pastei
met een lepel op een tinnen schaal,
een mes naast een bord met een ge
deeltelijk geschilde citroen op den
voorgrond.

4-1646 166. Pan. 72 χ 55 cm.
Verz. Nellessen.
Veil. Creutzerop 9 Nov. 1927.
Een nautilusbeker met een zeer rijk
versierden voet, een glazen wijnbokaal op hoogen voet, een omgeval
len berkemeyer, een zilveren schaal,
een tinnen schaal met een pastei, een
mes op een tinnen bord en een
citroen.

1647 167. Pan. 90 x 76 cm, gem. Heda
1647.
Verz. D. Katz te Dieren.
Verz. P. de Boer te A'dam.
cfr. afb. Nr 114.
1661 (?) 168. Pan., gem. Heda 1661.
Verz. D. Katz te Dieren,
cfr. afb. Nr 124.
1667 169. Pan. 79.5 χ 66 cm, gem.
t Heda 1667.
Part. Verz. in Nederland,
cfr. afb. Nr 113.
G. NV. Heda of Jacob Gillig.
170. Pan. 26 χ 3 2.5 cm.
Verz. Paul Brandt te A'dam.
cfr. afb. Nr 125.
171. Pan. 19.5 χ 17.2 cm.
Mus. Boymans te Rotterdam,
cfr. Cat. ν. h. Mus. van 19 2 ι.
Nr

180.
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172. Pan. 23 χ 17.5 cm, gem. }(?).
Part. Verz. te Amsterdam,
cfr. affa. Nr 126.
Willem Claesz. HeJa.
162 1 173. Pan. 45.5 χ 69.3 cm, gem. en
ged. 1621.
Bredius Museum te den Haag,
cfr. Cat. v. h. Mus. van 1933.
Nr 56.
cfr. afb. Nr 44.
1625 174. Pan. 46 χ 36 cm, gem. en ged.
1625.
Verz. Dr. Fr. Clem m Berlijn.
Veil. Lepke 3-1 2-1907,
Nr 237.
Een blanke tafel met een roemer, een
mes, een walnoot en enkele druiven.

1629 175. Pan. 46.2 x 69 cm, gem. en
ged. 1629.
Mauntshuis te den Haag.

Een groóte roemer naast een omgevallen zilveren schaal op hoogen voet.
Verder verspreid over de met een
tafelkleed bedekte tafel een tweetal
tinnen bordjes, waarop enkele olijven
en een gedeeltelijk geschilde citroen,
enkele hazelnoten en walnoten.

i 1630 179. Pan. 44 χ 40.5 cm, gem.
Verz. Gebr. Douwes te A'dam.
Verz. Louis H. Kiek te Londen.
cfr. afb. Nr 5 1.
~ 1630 180. Pan. 42 χ 59 cm, gem. met
het monogram Р. C.
Kaiser Friedrich Mus. te Berlijn.
cfr. Cat. ν. h. Mus. van 1912,
Nr 985A.
cfr. afb. Nr 57.
± 1630 181. Pan. 50 χ 67 cm, gem.
Veil. Lempertz te Keulen,
November 1928.
De groóte roemer en de zilveren rijkbewerkte schaal.

1631 182. Pan. 54 χ 82 cm, gem. en ged.
1631.
Museum te Dresden,
cfr. Cat. ν. h. Mus. van 1912,
Nr 13 71.
cfr. afb. Nr 58.
1631 183. Pan. 55 χ 75 cm, gem. en ged.
1631.
Kaiser Friedrich Mus. te Berlijn,
cfr. Cat. ν. h. Mus. van 191 2,
cfr. Cat. ν. h. Mus. van 1935,
Nr 1644.
Nr 596.
cfr. afb. № 5 9 .
1630 176. Pan. 4 1.5 χ 57 cm, gem. en ged.163 i(?) 184. 40 χ 56 cm, gem. en ged.
1630.
I6,I(?).
Verz. Fr. Smulders te den Haag.
Veil, te Panjs 13-2-1939, Nr
Veil. Fr. Muller 11-11-1937.
105.
cfr. afb. Nr 50.
De groóte roemer en de omgevallen
zilveren schaal.
1630177. Pan. 35 χ 31.5 cm, gem. en
1632
185.
Pan. 4 3 x 5 1 cm, gem. en ged.
ged. 1630.
1632.
Part. Verz. te Wassenaar.
WalrafF Richardmuseum te
cfr. afb. Nr 45.
Keulen.
1630 178. Pan. 45 χ 60.5 cm, gem. en
De groóte roemer met de zilveren
ged. 1630.
avondmaalsbeker, nu naar rechts omVerz. Weber te Hamburg.
gevallen.
O p een gedeeltelijk met een bruin
tafelkleed en een wit tafellaken be
dekte tafel, links een gedeeltelijk
gevulde roemer en een geopend
horloge met een sleuteltje aan een
blauw lint, een berkemeyer op een
zilveren schaal. Terzijde een tinnen
bord waarop een haring. Op een
ander bord een gedeeltelijk geschilde
citroen en een mes. Enkele beukenoten en een broodje.

211
cfr. Gelder, H. van. ρ. ι j .
cfr. Cat. v. h. Mus. van 1910,
Nr 675.
1633 186. Pan. 5 2 x 8 5 cm, gem. en ged.
1633.
Verz. Oldenbourg.
Veil. Fr. Muller Juni 1923.
cfr. afb. Nr 179.
1634 187. Pan. 43 χ 57 cm,gem. en ged.
1634.
Mus. Boymans te Rotterdam.
Cat. v. h. Mus. van 1927, Nr
182.

cfr. afb. № 5 2 .
1634 188. Pan. 44.5 χ 62 cm, gem. en
ged. 1634.
Rijksmuseum te Amsterdam,
cfr. Cat. v. h. Mus. van 1934,
N r 1 1 20 a.

cfr. afb. Nr 47.
1634 189. Pan. 5 2 x 7 3 cm, gem. en ged.
1634.
Verz. H. Renner te Hamburg.
Veil. 30-4-1930, № 4 3 .
Verz. Menke te Antwerpen.
Verz. Dr. A. Heppner te
Amsterdam.
Stilleventent. A'dam 1933,
Nr 13 3.
Gelder, H. van. p. 59.
Een stilleven van bokalen en schel
pen.

1634 190. Pan. 58 χ 83 cm, gem. en ged.
1634·
Museum te Gent,
cfr. Cat. v. h. Mus. van 1938,
Nr S 56.
cfr. afb. № 4 9 .
1634 191. Pan. 76 χ 90 cm, gem. en ged.
1634.
Aeltere Pinakothek te München,
cfr. Cat. v. h. Mus. van 1930,
№ 2 8 3 (618).
cfr. afb. Nr 46.
Ч*

1635 192. Pan. 58 χ 78 cm. gem. en ged.
1635.
Aeltere Pinakothek te M unchen.
cfr. Cat. v. h. Mus. van 1930,
Nr 5483.
cfr. afb. Nr 61.
^ 1 6 3 5 193. Pan. 44.5 χ 64 cm.
Karlsruhe, Museum'
cfr. Cat. v. h. Mus. van 1921,
Nr 356.
cfr. afb. Mr 62.
1635 194. Pan. 52.5 χ 67.5 cm, gem. en
ged. 1635.
Veil. Verz. Sedelmayer.
cfr. Cat. der Coll. van 1899,
N r 20.
Rechts de groóte roemer, de zilveren
avondmaalsbeker. Nog meer naar
achter rechts een tinnen bord, waarvoor een tweede dito, een citroen en
een mes. Meer naar links een aangebroken vruchtenpastei, waarvoor een
omgevallen berkemeyer in stukken
op een ander tinnen bord. Een kandeelglas van teer fabrikaat.

1635 195. Pan. 74.5 x 65 cm, gcm.
Verz. W. J. R. Dreesmann te
Amsterdam.
cfr. afb. Nr 70.
1637 196. Pan. 44 χ 56 cm, gem. en ged.
1637.
Musée du Louvre te Parijs,
cfr. Cat. ν. h. Mus. van 1922,
Nr 1 2 390.
cfr. afb. № 5 4 .
1638 197a. Pan. 49 χ 64 cm, gem. en ged.
1638.
Verz. Holscher bi) Lepke te
Berlijn 5-1 2-1916.
Veil. Stumpf bi] Lepke te Ber
lijn op 7-6-19 18.
Omstreeks 1938 in den Haagschen Kunsthandel.
Verschillende varianten zijn van
dit werk bekend ; de meest be
kende volgen hieronder.
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1976. Pan. 52 χ 68 cm.
Veil. Mak te A'dam op
18-3-1919.
Part. Verz. m Nederland.
cfr. afb. № 6 3 .
197c. Pan. 5 1 x 7 3 cm, gem. en ged.
1677 (s.c).
Verz. Hermesdorff te Kerkrade.
Veil. München 1905, Nr 134.
197rf. Pan. 58.5 χ 87.5 cm, gem.
Corn. Mahu.
Veil. Fr. Muller 17 Oct. 1905,
№76.
cfr. Nr 223.
1639198.58 χ 82 cm, gem. en ged.
1639.
Verz. van Oss te den Haag.
Veil. Mak te A'dam 18 Nov.
1924·

Verz. D. Katz te Dieren.
cfr afb. № 6 4
1639 199a. Pan. 50 X 64 cm, gem. en ged.
1639.
Veil. Dorotheum op 27 Maart
Ook van dit schilden] zijn ver
schillende varianten bekend.
1996. Pan. 46 χ 57.5 cm, gem.: de
jonge Heda.
Veil. Dorotheum Mei 1924,
№93.
199c. Pan. 49 χ 64 cm, gem. met de
resten van een onderteekening.
van den jongen Heda.
Verz. Philip von der Leyen und
Hohengeroldsegg.
Verz. Gustav Hoschek von
Muhlheim.
Veil. Praag 1907, № 5 2 .
Veil. Verz. Peski Weenen 24
Maart 1909.
cfr. de lijst van G. W. Heda.
cfr. afb. Nr 1 20.

199d. Pan. 5 ι χ 70 cm.
Veil. Roos, Oct. 1902.
Veil. Lepke 22-3-1917, Nr
91.
199e. Pan. 62 X 81 cm.
Veil. Lepke 10 Nov. 191 1,
Nr 50.
199/. Pan. 49 χ 69 cm.
Stilleventent. te Brussel 1929·
cfr. Zarnowska p. 15.
cfr. afb. № 6 5 .
199g. Pan. 46 χ 61,5 cm.
Veil. Mak te Amsterdam op
2-4-1932.
1640 200. Pan. 60 χ 78 cm, gem. en ged.
1640.

Veil. Verz. Dollfus Parijs
20-5-1922.

-± 1640 201. Pan. 60 χ 75 cm.
Veil. Verz. Dollfus 20-5-1912.
Pendant van het voorgaande.
± 1640 202. Pan. 57 χ 72 cm, gem.
Verz. H. Horten, te Keulen.
Veil. Stern Dusseldorf
18-3-193 3, Nr 31 afb. 6.
Op een tafel met een groen kleed en
een wit tafellaken de groóte roemer,
een zilveren schaal op hoogen voet,
een tinnen bord met een krabbe, een
glazen reukfleschje, een broodje, een
zakje met peper, een tweetal tinnen
borden en een mes.

1642 203. Pan. 58.5 X 67.5 cm, gem. en
ged. 1642.
Rijksmuseum te Amsterdam,
cfr. afb. Nr 66.
cfr. Cat. ν. h. Mus. van 1934,
N r 1 1 2 1.

1642 204. Pan. 56 χ 70.5 cm, gem. en
ged. 1642.
Verz. de Labrouhe de Labordene te Parijs.
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Veil. Fr. Muller Amsterdam,
Mei 1922.

cfr. afb. Nr 67.
± 1 6 4 2 205. Pan. 50 χ 69 cm.
Verz. W. J. R. Dreesmann te
Amsterdam.
cfr. afb. Nr 68.
1644 206. Pan. 52 χ 72 cm, gem. en ged.
1644.
National Gallery te Londen.
cfr. afb. № 4 8 .
cfr. Gat. v. h. Mus. van 1929,
Nr 1469.
165 5? 207a. D. 84 χ 100 cm, gem. en ged.
W . Heda 1655.
Verz. Arot te Londen.
Verz. Goudstikker.
Part. Verz. te den Haag.
Dit is de eemge maal, dat een
stilleven van den ouden Heda
met een voorletter W . gesig
neerd staat.
Stilleven met landschap.

207b. D. 75.8 X 96 cm.
Verz. A. Branicki te Wilna.
Stilleventent. te Warschau
1939, Nr 50.
Variant op het voorg. werk.

207c. D. 83 x n o e m .
Veil. Lepke 22-2-1910, als
Pieter Claesz.
Variant van het voorg. werk, nu
evenwel zonder landschap.

1655 208. Pan. 70 χ 5 3 cm, gem. en ged.
1655.
Verz. Raedt van Oldenbarneveldt.
Tent. Arti et Amicitiae te
Amsterdam 1892, Nr 90.
'
Veil. Lepke te Berlijn 12 Juni
1918.
Verz. J. A. B. Schwebel te den
Haag.

Een nautilusbeker, een hooge fluti
met een omgevallen avondmaalsb?ker
ervoor, links een rijkbawerkt zilveren
zout vat en een porceleinen bakje.

1656 209. Pan. 80 x 83 cm, gem. en ged.
1656.
Museum te Budapest,
cfr. Gat. v. h. Mus. van 1924,
N r 510.

cfr. afb. Nr 55.
± 1660 210. Pan. 69 χ 59 cm.
Verz Stroganoff.
Verz. Am Rolli te Rome.
Een zilveren schenkkan met een
slangenhals parallel met den tafelrand
opgesteld. Een zilveren beker, een
bakje met een citroen en een granaat.

166 1 211. Pan. 60 x 50 cm, gem. en ged.
1661.
Part. Verz. in Nederland.
Een omgevallen zilveren beker, een
stangenglas, en een fluit achter een
over den tafelrand heen hellend bord,
waarop een gedeeltelijk geschilde
citroen.

1664212. Pan. 94 χ 68.5 cm, gem. en
ged. 1664.
Part. Verz. te den Haag.
cfr. Kleurenreprod. Nr II.
1664 213. Pan. 83.5 χ 69.5 cm, gem. en
ged. 1664.
Part. Verz. in Nederland.
Een even rijk stilleven, waarop op
nieuw de groóte zilveren schenkkan
en de hooge fluit.

1665 214. Pan. 93 χ 74 cm, gem. en ged.
1665.
Verz. del Monte te Brussel.
Stilleventent. te Brussel in
1929, Nr 49·
cfr. Zarnowska p. 16.
cfr. afb. № 5 6 .
Robert van der Hoecke.
215. Pan., gem.
cfr. Gerson p. 36.
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Gerrit Willemsz. van der Horst.
216. Pan. 105 χ 79.5 cm, gem. en
ged. 1657.
Kaiser Friedrich Museum te
Berlijn.
cfr. Cat. ν. h. Mus. van 191 2,
Nr 824b.
cfr. Sjoblom, p. 46.
cfr. afb. Nr 76.
Jacob van Hulsdonck.
217. Pan. 38.5 χ 47.5 cm, gem.
Verz. Gebr. Douweste Adam,
cfr. afb. Nr 3.
Pieter Janssens Elinga.
218. Pan. 4 3 x 3 3 cm, gem.
Bredius Mus. te den Haag,
cfr. Cat. ν. h. Mus. van 1933,
Nr 43.
cfr. afb. Nr 158.
219. D. 53.5 χ 44 cm, gem.
Verz. Dr. Schaffer te Berlijn,
cfr. afb. Nr 159.
220. D. 63.5 χ 58 cm, gem.
Verz. D. A. Hoogendijk te
Amsterdam.
Verz. van Dongen te A'dam.
cfr. afb. Nr 160.
Cnristiaen Luv kx.
221. Pan. 57 x 49 cm, vroeger gem.
Verz. Goudstikker te A'dam.
cfr. afb. Nr 75.
Cornells Manu.
1632 222. Pan. 62 x 82 cm, gem. en ged.
1631.
Stilleventent. te Brussel m
1929, Nr 69.
Verz. Bennewitz te den Haag.
Verz. Parry te den Haag.
cert, van Dr. M. J. Fnedlander.
cfr. Zarnowska p. 2 1.
cfr. afb. Nr 173.

163822З. Pan. 58.5 χ 87.5 cm, gem.
Verz. Dahl.
Veil. Fr. Muller te A'dam op
17-10-1905, Nr 76.
cfr. Nr i97d.
T. Hooghen Manert.
224. Pan. 56 χ 104 cm, gem. en
ged. 165 1.
Verz. Wesendonck.
Museum te Posen.
Een stangenglas met een tinnen bord,
waarop een citroen, een schaal met
oesters, een broodje en een mes, een
wit tafellaken, waarop een diep Fa
yence kommetje en een tinnen bord,
alsmede talrijke wingerdranken.
J a c o b МаггеІ.

225. Pan. 45 χ 86.5 cm, gem. J.M.
1645.
Verz. P. de Boer te A'dam.
Hofje te Amersfoort.
• cfr. afb. Nr 8 1 .
„De Meester van Dorareclit".
1635 226. Pan., gem. Heda 1635.
Gem. Mus. van Dordrecht,
cfr. Cat. v. h. Mus. v. 1928,
Ыг76.
cfr. afb. Nr 71.
227. Pan. 3 8 x 4 7 cm, gem. Heda.
Verz. Gebr. Douwes te A'dam.
cfr. afb. Nr 69.
Pieter Nason.
228. D. 70.5 χ 97 cm, gem.
Museum te Kopenhagen.
cfr. Cat. v. h. Mus. van 1922,
Nr 339.
Op een hoek van een tafel met afhangendfluweelen kleed enkele rozen.
Ernaast een wijnkan, meer naar rechts
een omgevallen zilveren schaal. En
kele wingerdranken.

2 2 9 . D . 8 4 X 67 cm, gem.
Kaiser Friedrich Museum te
Berlijn.
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cfr. Cat. ν. h. Mus. van 191 2,
Nr 977.
230. Pan., vroeger gem. en ged. 163.
De sign, na een besnoeiing van
het paneel veranderd in het
monogram van Pieter Claesz.
Verz. Dr. H. Wetzlar te A'dam.
cfr. Zarnowska Nr 28.
cfr. afb. Nr 97.
Clara Peelers.
161 ι 231. Pan. 5 2 x 7 3 cm, gem. en ged.
1611.

Museo del Prado te Madrid,
cfr. Cat. v. h. Mus. van 1933,
Nr

1620.

232. Pan. 55 x 73 cm, gem.
Museo del Prado te Madrid,
cfr. Cat. v. h. Mus .van 1933
Nr 1622.
233. Pan. 50 χ 72 cm.
Museo del Prado te Madrid,
cfr. Cat. v. h. Mus. van 1933,
Nr 16 21.
234. Pan. 73 X 77 cm.
Museo del Prado te Madrid,
cfr. Cat. v. h. Mus. van 1933,
Nr 1462.
161 2 235. Pan. 59 χ 49 cm, gem. en ged.
16 1 2.

Verz. Dr. Benedict te Berlijn.
Stilleventent. te Brussel 1929,
Nr 77, pi. io.
cfr. afb. Nr 99.
236. Koper 61.5 χ 86.5 cm, gem.
Verz. T. W. H. Ward, Hamstead, London.
cfr. Warner p. 163 afb. 76a.
237. Pan. 49 χ 64 cm, gem.
Verz. Dr. H. Wetzlar te
Amsterdam.
cfr. afb. №-176.

238. Pan. 29 X 40 cm, gem.
Verz. Dr. H. Wetzlar te
Amsterdam.
cfr. afb. Nr 100.
239. Pan., gem.
Part. Verz. te ?
cfr. afb. Nr 99.
240. Pan. 2 5 x 3 5 c m ' g e m ·
Rijksmuseum te Amsterdam,
cfr. Cat. ν. h. Mus. van 1934,
Nr 1848.
Een vischstilleven.

241. Pan. 35.2 χ 48.6 cm, gem.
Kon. Mus. te Antwerpen.
cfr. Cat. ν. h. Mus. van 19 2 1,
№834.
242. Pan. 32 χ 45.5 cm, gem. met
het monogram С. P.
Verz. Dr. Benedict te Berlijn.
Stilleventent. te Brussel 1929,
Nr 76, afb. 9.
243. Pan. 52 χ 84.5 cm, gem. met
het monogram P. С. en ged.
1657 (sic!).
Verz. v. Liittitz te Aken.
Verz. Julius Bohler te München
Nr 2 1190.
Verz. Friedmann te Berlijn,

cfr. afb. № 9 5 .
244. Pan. 33.3 χ 46.5 cm, gem.
Verz. Mevr. Goekoop-de Jongh
te Breda.
Tent. „Meesterwerken uit vier
Eeuwen" m het Mus. Boymans
te Rotterdam 1938, Nr 18,
afb. 50.
Balthasar Prins.
245. Pan. 5 3 x 4 1 cm, gem.
Verz. Simon.
Veil.Fr.Mullerop2 5-io-i92 7,
№38.
Een aardewerk kruikje op een met
een kleed bedekte tafel. Op een bord
ligt een haring.
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H. van Ravesteyn.
246. Pan. 4 2 X 3 4 cm, gem.
Rijksmuseum te Amsterdam,
cfr. Cat. v. h. Mus. van 1934,
Nr 1974.
cfr. afb. Nr 161.
247. D. 65 χ 49 cm.
Stilleventent. te A'dam in 1933
Nr 254.
cfr. aft). Nr 162.
Jan Albert Rootius.
165 . 248. Pan. 58 χ 81.5 cm, gem. en
ged. 165.
Rijksmuseum te Amsterdam,
cfr. Cat. v. h. Mus. van 1934,
Nr 2059.
cfr. afb. № 5 3 .
Floris van Schooien.
249. D. 89.5 χ 129 cm, gem.
F.V.S.
Verz. van Diemen te A'dam.
cfr. afb. Nr 1 en Nr
'1603250. Pan. 80 χ 103 cm, gem. en
ged. 1603.
Verz. Matthiesen te Goteborg,
cfr. afb. Nr 2.
251. Pan.
Verz Scopimeli te Milaan,
cfr. Vorenkamp p. 29.
252. Pan. 36 χ 50 cm, gem.
Part. Verz. in Nederland,
cfr. afb. Nr 77.
253. Pan. 83 χ 115 cm, gem.
Kon. Mus. te Antwerpen.
cfr. Cat. v. h. Mus. van 1905,
Nr 836.
cfr. afb. Nr 78.
254. Pan., gem.
Frans Halsmuseum te Haarlem,
cfr. afb. № 7 9 .
255. Pan. 52 χ 82.5 cm.
Kunsthalle te Hamburg

cfr. Cat. ν. h. Mus. van 192 1
Nr 508.
cfr. afb. Nr 80.
256. Pan. 50 χ 79 cm.
Verz. Tritsch te Weenen.
Veil. Fr. Muller te A'dam in
April 1910.
cfr. Vorenkamp p. 29.
257. Pan. 36.5 χ 54 cm, gem.
Verz. Mrs. Edward Speyer of
Ridgeway (1886).
Verz. Colonel Alexander
Ridgehurst, Shenley Herts.
Stilleventent. te A.dam 1933.
Nr 279.
258. Pan., gem.
Verz. van Diemen te A'dam.
cfr. afb. № 8 2 .
259. Pan., gem.
Veil. Arot bij Fievez te Brussel
Oct. 1928.
cfr. Vorenkamp, p. 29.
260. Pan.
Verz. Ehlermann te Dresden,
cfr. Vorenkamp, p. 29.
261. Pan. 55 χ 80 cm, gem.
Verz. D. A. Hoogendijk te
A'dam.
cfr. Warner afb. 86a.
cfr. Vorenkamp, p. 29.
cfr. afb. № 8 3 .
Abraham Susenier.
262. D. 54 χ 44 cm, gem.
Tent. van Zeldzame Meesters
bi] D. A. Hoogendijk te A'dam.
in 1932 Nr 98.
cfr. afb. Nr 60.
Jan
an JJansz. Treek.
1 ree
1641 263. Pan., gem. en ged. 1641.
Verz. Bukowski.
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Veil. Lepke te Berlijn in Mei
1935, Nr 219.
Een omgevallen tinnen kan, een pas
glas en een zilveren schaal.

1647264. Pan. 49.5 χ 37 cm, gem. en
ged. 1647.
Rijksmuseum te Amsterdam,
cfr. Cat. ν. h. Mus. van 1934,
Nr 2 31 га.
cfr. afb. Nr 141.
i 1649 265. Pan., gem.
National Gallery te Londen,
cfr. Cat. v. h. Mus. van 1937,
Nr 4562.
cfr. afb. Nr 142.
1650 266. Pan. 66 χ 53 cm, gem. en ged.
1650.
Kaiser Friedrich Museum te
Berlijn.
cfr. Cat. v. h. Mus. van 191 2,
Nr 948c.
cfr. afb. Nr 143.
267. Pan. 66.5 χ 50 cm, gem. en
ged. 165 1.
Museum te Boedapest.
cfr. Cat. v. h. Mus. van 1929,
Nr 551.
cfr. afb. Nr 143.
268. Pan. 71 χ 60 cm, gem.
Rijksmuseum Kròller Müller.
Inventaris v. h. Museum.
Nr 609.
cfr. Bredius, Dr. A. KiinstlerInventare p. 2086.
269. Pan., gem.
Veil. Roos te A'dam in Nov.
1906, Nr 36.
Verz. Komter te A'dam.
Een tinnen kan op een donker kleed.
270. Pan.
Veil. Lepke te Berlijn in Dec.
1929, Nr 32.
De tinnen buikkan, enkele tinnen borden, op een wit tafellaken.

271. Pan.
Mus. te Cassel als een stilleven
van Willem Kalf.
cfr. Cat. ν. h. Mus. van 1913.
Nr.
Jan Jansz. den Uyl.
1637 272. Pan. 82 χ 69 cm, gem. en ged.
1637.
Verz. D. Hermsen 1923, Nr
i 9 a I s W . С Heda.
Verz. P. de Boer te A'dam
1930, Nr 68 als ). J. Treck.
Verz. P. de Boer te A'dam,
1936, Nr 20.
Verz. S. Anholt te A'dam.
Verz. P. de Boer te A'dam
1944.
cfr. afb. Nr 135.
273. Pan. 63 χ 46 cm, gem.
Mus. Boymans te Rotterdam.
Legaat J. P. v. d. Schilden in
1925.
Dit werk is met in den cat. van
het Museum opgenomen,
cfr. afb. Nr 136.
274. Pan. ι ο ί χ 85 cm, gem.
Galerie Liechtenstein te
Weenen.
cfr. Cat. v. h. Mus. van 19 31,
Nr 808.
cfr. afb. Nr 137.
275. Pan. 6 1 x 5 2 cm.
Part. Verz. te A'dam in 1944.
cfr. Kleurenreprod. Nr IV.
276. Pan. 92 χ 107 cm.
Veil. Stroefer te München op
28-10-1937, Nr 60.
cfr. afb. № 1 3 8 .
277. Pan. 6 2 x 5 0 cm, gem.
Wadsworth Athenaeum Hart
ford Conn.
cfr. The Painters of Still-Life,
Wadsworth Athenaeum 1938.
cfr. afb. Nr 134.
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278. Pan. 92 χ 72 cm.
Veil. Verz. Moltke te Kopen
hagen op 1 Juni 1937, Nr 50.
Het stilleven werd als een stil
leven van Gerret Heda ver
kocht.
De tinnen buikkan te midden van een
groot aantal gebruikelijke requisieten op een met een donker kleed ge
dekte tafel tegen een achterwand met
een nis vorm.

279. Pan. 141 x 109 cm, gem.
Kaiser Friedrich Mus. te Berlijn,
cfr. de Cat. ν. h. Mus. van
1912, Nr 1641.
Vergelijk voor de voorstelling
de copie van den jongen Uyl
m het Mus. te Groningen, op
genomen in diens lijst onder
Nr 280.
Jan Jansz. den Uyl de oude.
280. D. 141.5 χ 107 cm.
Museum te Groningen,
cfr. afb. Nr 139.
281. Pan. 131.5 χ 1 16.5 cm.
Verz. J. Bohler te München,
№27235.
Verz. Goudstikker te A'dam,
Gat. 33, Nr 65 (1927).
Stilleventent. te Brussel in
1929, Nr 52.
cfr. afb. Nr 140.
282. Paneel.
Museum te Schwerin.
Als een stilleven van J. v.
Streeck.
cfr. Trautscholdt, E. in
Thieme-Becker s.v.
cfr. Bredius, p. 2086.
Jan Jansz. van de Velde III.
1649 283. Pan. 4 0 x 3 2 cm, gem. en ged.
1649.

Verz. H. E. ten Cate te Almelo.
Tent. Mus. Boymans te R'dam,
Dec. 1934, Nr 20.
cfr. afb. Nr 146.
1650 284. Pan., gem. en ged. 1650.
Verz. R. P. Goldschmidt.
Veil. Lepke te Berlijn op
22-11-1927, Nr 222.
O p een met een kleed gedekte tafel
een stangenglas een geschilde citroen
en een tinnen bord met hazelnoten.

1651 285. Pan. 5 ι χ 39 cm, gem. en ged.
165 1.
Kunsthandel A.G. te Luzern in
1934.
Venetiaansch glas op hoogen voet,
doek met enkele kersen, een bakje
met aardbeien op een geschuurde
tafel.

165 1 286. Pan. 68.5 χ 89 cm, gem. en
ged. 165 1.
Verz. Earl of Rosebury te
Londen.
Veil. Christie's op 5-5-1939,
Nr 143.
Een rijk stilleven met een stangen
glas, rookgerei en een fayencekommetje.

165 3 287. Pan. 48.3 x 35.7 cm, gem. en
ged. 1653.
Veil. Christie's op 22-2-1935,
Nr 38.
In een nis een tros druiven, enkele
citroenen en andere vruchten.

1653 288. Pan. 48 χ 36 cm, gem. en ged.
1653.
Verz. E. de Meiander.
Veil. Renaix op 7 Oct. 1930,
№53.
Op een blanke tafel een buikkannetje
met het wapen van Amsterdam. Een
grijs fayence bord met notenschalen.

1654289. Pan. 27 x 20.5 cm, gem. en
ged. 1654.

219
Verz. Dr. von Gall, Osnabrück.
Op een blanke tafel een berkemeyer
met ernaast een tinnen bordje waarop
enkele olijven en noten.

1655 290. Pan. 56 x 39 cm, gem. en ged.
1655.
Veil.teWeenen op 20-3-191 2,
№91.
Een stangenglas met een diep Fayence
bord ervoor, waarin een sinaasappel
en een gedeeltelijk geschilde citroen.
1656 291. Pan. 38 x 31 cm, gem. en ged.
1656.
National Gellery te Londen.
cfr. Cat. ν. h. Mus. van 1929,
Nr 299.
Een stangenglas, enkele oesters en
een paar citroenen.
1656 292. Pan. 39 x 31 cm, gem. en ged.
1656.
Museum te Boedapest.
cfr. Cat. ν. h. Mus. van 1924,
Ñr 499a.

cfr. afe. Nr 148.
1657 293. Pan. 37 χ 29 cm, gem. en ged.
1657.
Verz. Goudstikker 1939,
Nr. 8 1 .
Verz. D. G. van Beuningen te
Rotterdam,
cfr. afb. Nr 149.
1658294. Pan. 31.5 χ 26 cm, gem. en
ged. 1658.
Verz. G. M. C. Hoog te
Haarlem.
Een bierglas met een pijpje, een lont
en een halve walnoot, op een ge
schuurde, eiken tafel.
1658 2 9 5 . Pan. 1 3 X 17 cm, gem. en ged.
1658.
Verz. H. E. ten Cate te Almelo.
Tent. Mus. Boymans te R'dam
in 1938, N r 153, afe. 69.
Citroen, oesters en kastanjes. Een
pendant van het volgende schilde
rijtje.

1658 2 9 6 . Pan. 13 χ 17 cm, gem. en ged.
1658.
Veil. Helbing te München op
4-7-1922, Nr 42 1.
Een citroen, een granaat, een mes en
een kers.
1658 2 9 7 . Pan. 64 x 59 cm, gem. en ged.
1658.
Rijksmuseum te Amsterdam,
cfr. Cat. ν. h. Mus. van 1934,
Nr 2 4 5 3 .
cfr. afe. N r 151.
1658 298. Pan. 36Χ 32.5 cm, gem. en ged.
1658.
Mus. Boymans te Rotterdam,
cfr. Cat. ν. h. Mus. van 1927,
№452.
cfr. afe. N r 152.
1661 2 9 9 . D. 65 χ 68 cm, gem. en ged.
1661.
Verz. van der Linden te A'dam.
Verz. Gebr. Douwes te A d a m .
Verz. H. Wetzlar te A'dam.
cfr. afe. N r 145.
1663 3 0 0 . Pan. 36 x 30 cm, gem. en ged.
1663.
Verz. J. H . van Es.
Kersttent. Mus. Boymans te
Rotterdam 1930/1, N r 17.
Venetiaansch wijnglas met een rijkbewerkten voet, enkele oesters, een
tinnen bord en een gedeeltelijk ge
schilde citroen.
301. Pan. 3 2 x 2 6 cm.
Verz. Gebr. Douwes te A'dam.
cfr. afe. Nr 153.
302. Pan. 34.5 χ 28 cm, gem.
Verz. Dr. Benedict te Berlijn.
Verz. Goudstikker, Dec. 1928,
№28.
cfr. afe. Nr 1 50.
303. Doek.
Verz. Gebr. Douwes te A'dam.
cfr: afe. Nr 147.
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J. H. van Zuylen.
304. Pan. gem.
Veil. Drouot Nov. 19}2,
Nr 426.
Een ontbijtje op een gedekte tafel
met een aangebroken pastei,een kruik
van geornamenteerd aardewerk en
een Venetiaansch glas, alsmede een
berkemeyer.

cfr. Vorenkamp, p. 36.
305. Pan. 75 χ 61.5 cm, gem.
Centraal Mus. te Utrecht.
cfr de Cat. ν. h. Mus. van 1933,
Nr 241.

cfr. Vorenkamp, p. 36.
cfr. afb. Nr 175.
664 306. Pan. gem. en ged. 1664.
Veil. Fétis te Brussel in Nov.
1909, Nr 163.
cfr. Vorenkamp p. 36.
Een vanitas met een gelijksoortige
opstelling als het hiervoor vermelde
stilleven.

307. Pan. 66 χ 56 cm, vroeger
voluit gem.
Verz. Léon SeyfFers te Brussel.
Stilleventent. te Brussel 1929.
cfr. Zarnowska, № 3 6 afb. 23.
cfr. Vorenkamp, p. 37.
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STELLINGEN

I. Een van de voornaamste oorzaken, waarom de Mithrascultus, vergeleken bij de
andere Mysterien, in het Westen eerst betrekkelijk laat een machtige positie is gaan
innemen, is gelegen in de omstandigheid, dat hij in Griekenland geen vasten voet heeft
gekregen.
II. De mosaikvloer in den Dom te Aquileja vertoont een nog voornamelijk heidensch
karakter, dat met opweegt tegen enkele nauwelijks met de geheele compositie samengesmolten christelijke motieven.
III. Wanneer men het schilderij, voorstellende den Droom van Paus Sergius en de
Bisschopswijding van den H. Hubertus (Verzameling Von Pannwitz te Heemstede)
aan het oeuvre van Rogier van der Weyden wil ontnemen, verdient het de voorkeur
te verwijzen naar het schilderij, voorstellende St. Lucas als schilder van de H. Maagd,
hetwelk in een drietal belangrijke variaties resp. te München, Boston en Leningrad
voorkomt, eerder dan de aandacht te vestigen op het schilderij, voorstellende de
Exhumatie van den H. Hubertus (National Gallery te Londen), dat met het eerstgenoemde schilderij minder verwantschap vertoont.
IV. De door Friedlander geuite veronderstelling, dat het paneel van Quentin Matsys,
voorstellende de Kruisdraging van Christus (Verzameling De Bruyn te Spiez) een
bijzondere plaats dient in te nemen in de reconstructie van het altaar van de Moeder
van Zeven Smarten (Museum te Lissabon) van denzelfden meester, is onjuist, ook al
stelt Thomas Bodkin een reconstructie voor, waarbij geen rekening wordt gehouden
met de traditioneele iconografische volgorde.
cfr.

Boon, К G. Quinten Massys, Amsterdam, s.d. pag. 24.
Bodkin, Th. Dismembered Masterpieces, London, 1945, pag. 35.

V. De houding van hoofd en hals der Mana Magdalena op het door Friedlander aan
Pieter Aertsen toegekende en tusschen 1 5 3 5 en 1 540 ontstane schilderij, voorstellende
de Kruisiging (Verzameling Traugott te Stockholm) verraadt een verwantschap met
de Venetiaansche opvatting van soortgelijke motieven, zooals deze tot uiting komt in
de figurale composities van Lorenzo Lotto en met name in de houding van hoofd en
hals van de H. Catherina op het schilderij, dat haar verloving in beeld brengt (Galleria
Carrara te Bergamo).

VI. In het hoofdstuk, dat Hoogewerff wijdt aan den Amsterdamschen schilder Dirck
Barentsz, vergeet hij gebruik te maken van de indertijd door Bredius verzamelde
gegevens, waardoor hij een te beknopt en scheefgetrokken beeld van dezen kunstenaar
ontwerpt.
cfr Hoogewerff, G. J. De Noord-Nederlandsche Schilderkunst, Deel IV, 's-Gravenha$e, 1941/z,
pag. 626 v.v.
VII. Het streven om het door Bode, Hofstede de Groot en Bredius geclassificeerde
werk van Rembrandt met behulp van het bekende oeuvre van zijn uitgebreide leerlingenschaar aan een grondige herziening en schifting te onderwerpen, verdient alle
instemming, ook al wordt het door Van Dyke tot m het ongerijmde doorgevoerd.
VIII. Het is aannemelijker den te Panjs in het Quartier St. Germain des Prés woonachtigen Nederlander Abiate Gibbens te vereenzelvigen met den schilder Abbiah
Gibbens, van wien een stilleven (24 χ 33 cm) gedateerd 1635 gedurende den
oorlog in den Haarlemschen Kunsthandel voorkwam, dan met Adnaen Gyboons,
waarmede hij door Gerson wordt geïdentificeerd.
cfr. Gerson, Dr. H. Ausbreitung und Nachwirkung der holländischen Malerei des XVIIten
Jahrhunderts, Haarlem, 1942, pag. 57, 84.
IX. Het door Valentiner aan Willem Kalf toegeschreven stilleven uit de Verzameling
Widen er te Philadelphia (paneel 92 χ 75), hetwelk zich later m de Verzameling
Bachstitz te 's-Gravenhage bevond, is op stijlcntische gronden aan P. Janssens Elinga
toe te schrijven.
X. Bij de restauratie van de uit 1661 stammende boerderij aan de Tusschenlanen te
Bergambacht (Z.H.) is de stelling „behouden gaat voor vernieuwen" op onjuiste
wijze in toepassing gebracht.
XI. De bebouwing van de oude Amsterdamsche stadskern aan te passen bij moderne
eischen van welstand, om haar zoodoende opnieuw voor een intensieve bewoning
geschikt te maken, kan geschieden zonder inbreuk te maken op de nu geldende normen
van een welbegrepen Monumentenzorg.
XII. Wil een internationale mtellectueele samenwerking metterdaad medehelpen aan
den wederopbouw en de vernieuwing van Europa, dan zal dit dienen te geschieden
op een algemeener basis dan zulks voor den oorlog het geval was.

