
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Netherlandisch Immigrant Painters in Naples (1575-1654). Aert Mytens, Louis 
Finson, Abraham Vinck, Hendrick De Somer and Matthias Stom 
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Het doel van dit onderzoek is om het artistieke en sociale integratieproces van vijf 
Nederlandse en Vlaamse schilders die zich in Napels vestigden in kaart te brengen en te 
analyseren: Aert Mytens, Louis Finson, Abraham Vinck, Hendrick De Somer en Matthias 
Stom. De mobiliteit van kunstenaars is een belangrijke factor in de ontwikkeling van de 
kunst. Vroegmoderne kunstenaars waren opvallend mobiel en sommige van hen vestigden 
zich langere tijd in een nieuwe stad of bleven daar zelfs voor de rest van hun loopbaan. De 
noodzaak om te integreren en de eigen positie binnen een nieuwe artistieke en sociale 
context te bepalen was veel dringender voor deze schilders dan voor de velen die na een 
relatief korte (studie-) reis weer terugkeerden naar hun thuisland. Afhankelijk van het 
beschikbare visuele en documentaire materiaal, dat per kunstenaar zeer verschilt, definieer 
ik de verschillende vormen van professionele en sociale interactie met landgenoten en 
Napolitanen; ik analyseer hun Napolitaanse oeuvre, de manier waarop ze zich als 
kunstenaars in de Napolitaanse kunstkringen positioneerden en de rol van religieuze en 
professionele instituties in het integratieproces.  
 Napels was de op-één-na grootste stad van Europa, een multiculturele metropool 
en hoofdstad van het Spaanse onderkoninkrijk. Tijdens het laatste kwart van de zestiende 
eeuw maakte de Napolitaanse kunstmarkt een explosieve groei door vanwege kerkelijke 
bouwactiviteiten en de toegenomen aanwezigheid van de adellijke families vanuit de 
provincies in de hoofdstad. Nederlandse en Vlaamse schilders profiteerden van het gebrek 
aan plaatselijke kunstenaars om aan de toegenomen vraag te voldoen. Dit deden ze onder 
andere door het schilderen van altaarstukken en kabinetstukken in specifieke genres zoals 
landschappen en portretten. Vanaf de vroege zeventiende eeuw nam de competitie van 
plaatselijke schilders toe terwijl het aantal Nederlandse en Vlaamse schilders afnam  - ook 
vanwege de verbeterde situatie in de Nederlanden als gevolg van de afgenomen 
oorlogsdreiging en snel groeiende economie. Deze specifiek Napolitaanse dynamiek 
speelde een rol in het integratieproces van de vijf schilders, omdat het de beschikbare 
mogelijkheden veranderde. 
 In het eerste hoofdstuk bespreek ik het leven en de loopbaan van Aert Mytens uit 
Brussel. Zijn carrière in Napels in het laatste kwart van de zestiende eeuw fungeert als een 
inleiding op kwesties waar immigrant schilders mee moesten omgaan. De biografische 
beschrijving van Mytens' carrière door zijn tijdgenoot Carel van Mander biedt ons een 
uitzonderlijk inzicht in het perceptie van Mytens' integratieproces in zijn eigen tijd. De 
jonge Aert Mytens, die al een basisopleiding in zijn geboortestad Brussel genoten had, 
maakte deel uit van de gemeenschap van eerste-generatie Nederlanders en Vlamingen in 
Napels en was leerling van een andere immigrant, Cornelis Smet. De aanwezigheid van de 
immigrantengemeenschap vergemakkelijkte zijn sociale en professionele integratie. 
Desondanks lijkt hij aanvankelijk moeilijkheden te hebben gehad om opdrachten in 
Napels zelf te verkrijgen. Aan het begin werkte hij vooral voor opdrachtgevers uit de 
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uithoeken van het koninkrijk, voordat zijn werkveld naar de hoofdstad verplaatste. 
Aanvankelijk schilderde hij traditionele altaarstukken, met name een aantal schilderijen van 
de Rozenkransmadonna - waarvan er enkele geïdentificeerd zijn. Pas tegen het eind van zijn 
carrière ontpopte hij zich als een ambitieuze kunstenaar die de laatste artistieke 
ontwikkelingen in zijn schilderijen verwerkte, met de Bespotting van Christus als het beste 
voorbeeld. 
 In het tweede hoofdstuk behandel ik de manier waarop Abraham Vinck en Louis 
Finson zich elk op geheel eigen wijze verhielden tot de laatste ontwikkelingen in de 
Napolitaanse schilderkunst, in het bijzonder de specialisatie in andere genres dan 
historieschilderkunst en de aanwezigheid van de Lombardijse grootmeester Caravaggio. In 
tegenstelling tot Mytens waren zowel Vinck als Finson al volwassen en volleerd toen zij in 
Napels arriveerden, respectievelijk omstreeks 1598 en 1604. Net als Mytens integreerde 
Vinck in de Noordelijke gemeenschap en stichtte hij een gezin. Zijn keuze om zich te 
specialiseren als portrettist voor de Napolitaanse elite bleek geslaagd, omdat hij gebruik 
kon maken van de groeiende vraag van de Napolitaanse elite naar portretten. Samen met 
Louis Finson had hij een werkplaats en een kunsthandel. Finson werkte vooral als 
historieschilder voor zowel lokale opdrachtgevers als voor de export. Veel van zijn 
schilderijen zijn gesigneerd en gedateerd. Een deel van zijn oeuvre heeft duidelijk laat-
maniëristische wortels, maar net als veel plaatselijke kunstenaars was hij zeer 
geïnteresseerd in de vernieuwingen die Caravaggio in Napels introduceerde. Hij werd een 
vermaard kopiist van de schilderijen van deze meester, gebruikte motieven uit de 
schilderijen van Caravaggio in zijn eigen oeuvre en handelde in diens werk. Ik 
beargumenteer dat Finson de mogelijkheden van het ‘vermarkten’ van Caravaggio’s succes 
onderkende en zichzelf bewust als Caravaggio-expert profileerde. Finson's activiteit als 
kopiist van Caravaggio's werk geeft ons bovendien inzicht in de manier waarop sociale 
gedragsregels de carrière van immigrant schilders zowel konden dwarsbomen als vooruit 
helpen. 
 In het derde hoofdstuk staat de lange Napolitaanse carrière (1622- 1654) van 
Hendrick De Somer uit Lokeren (of Lochristi) centraal. De situatie in Napels was sterk 
veranderd in het decennium tussen het vertrek van Finson (1612) en de aankomst van De 
Somer (1622). Hoewel de gemeenschap van Noordelijke schilders nu te klein was om hem 
in sociale zin op te vangen en zijn carrière op gang te helpen en het aantal plaatselijke 
kunstenaars bovendien fors was toegenomen, beargumenteer ik dat De Somer's integratie 
succesvoller was dan die van de andere vier bestudeerde schilders, in de zin dat hij zowel 
artistiek als sociaal misschien zelfs eerder als Napolitaan dan als Vlaming te beschouwen 
is. Hij werd op zeer jonge leeftijd in Napels verwelkomt door een onbekend familielid, 
twee factoren die zijn integratie waarschijnlijk vergemakkelijkten. Daarnaast is het 
bijzonder dat De Somer zijn gehele artistieke training in Napels kreeg. Niet lang na 
aankomst werd De Somer opgenomen in het atelier van de spilfiguur van de Napolitaanse 
schilderkunst, Jusepe de Ribera. Voor de rest van zijn carrière zou hij de vruchten plukken 
van zijn relatie met Ribera. Tegelijkertijd reageerde hij, net als veel plaatselijke collega's, op 
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de toenemende belangstelling voor Romeins-Bolognese kunst in Napels. Zijn oeuvre, dat 
ik aan de hand van gesigneerde schilderijen en de informatie in de Napolitaanse 
inventarissen analyseer, toont niets van zijn Noordelijke afkomst. De informatie in de 
door mij gevonden archiefdocumenten omtrent zijn huwelijk met een Napolitaanse vrouw 
en de doopregistraties van zijn kinderen wijzen erop dat zijn sociale integratie net zo 
succesvol was als zijn artistieke integratie. Hij telde verschillende Napolitanen onder zijn 
vrienden en werkte samen met plaatselijke kunstenaars. Tegelijkertijd bleef hij in contact 
met landgenoten. Als Kirchmeister van de Duits-Vlaamse broederschap in Napels, fungeerde 
hij als de ideale bemiddelaar tussen tramontani en Napolitanen. 
 In het vierde hoofdstuk, over de Napolitaanse carrière van Matthias Stom, komen 
we in aanraking met nog weer een ander type immigrant-kunstenaar. Er heerst veel 
onzekerheid over de herkomst en opleiding van Stom en over de ontwikkeling van zijn 
loopbaan. Het is in ieder geval zeker dat hij nooit lang in één plaats verbleef. Binnen 
minder dan twee decennia was hij actief in Rome, Napels, Sicilië, Venetië en Lombardije. 
Mijn ontdekking van enkele bankbetalingen en een aanklacht tegen hem bij de kerkelijke 
rechtbank bewijzen niet alleen zijn fysieke aanwezigheid in Napels, maar geven ons ook 
enig inzicht in de sociale en werk-gerelateerde kwesties waar hij tegen aanliep. Aangezien 
de aanklacht werd ingediend door een leerling van hem, Mattheus de Roggiero, hebben we 
nu bewijs dat hij in Napels niet geheel op zichzelf werkte en er in professioneel opzicht 
sprake was van enige mate van integratie. Stom ging om met buitenstaanders, zoals 
Engelse en Nederlandse zeelieden, en dit is mogelijk een indicatie dat hij sociaal niet 
integreerde. Dit gebrek aan integratie had blijkbaar geen invloed op zijn carrière, want uit 
de Napolitaanse inventarissen blijkt hoe populair hij was onder Napolitaanse verzamelaars. 
Mijn voorzichtige hypothese is dat hij zijn populariteit deels te danken had aan de steun 
van de rijke Antwerpse handelaar Gaspard de Roomer. Een analyse van Stom's 
Napolitaanse oeuvre, dat ik identificeer aan de hand van inventarissen en beschrijvingen in 
stadsgidsen, suggereert dat Napolitanen hem waardeerden om zijn karakteristieke 
schilderijen van scenes met kaarslicht en half-figuren. Aan de hand van vroege 
beschrijvingen stel ik dat Napolitanen de introductie van dit type schilderij aan hem 
toeschreven. Stom's werk vertoont amper directe reactie op de Napolitaanse kunst. De 
schilderijen tonen veelal een combinatie van elementen uit de oeuvres van de Gerrit van 
Honthorst en Peter Paul Rubens. Waarschijnlijk verliet Stom Napels toen de nieuwigheid 
van zijn werk glans had verlorenen hij niet in staat was, of onwillig, om zich aan te passen. 
 In de conclusie bespreek ik algemene aspecten van de artistieke en sociale 
integratie van de vijf kunstenaars in Napels: de dynamiek van de Nederlandse 
gemeenschap, de rol van instituties en religie in hun sociale integratie, en wat hun 
nationaliteit mogelijk betekende voor de artistieke integratie. Hoewel ik geen afdoende 
bewijs heb wat betreft de geloofsovertuiging van de vijf kunstenaars, toont de aanklacht 
tegen Matthias Stom dat de Napolitaanse Curia het gedrag van buitenlanders goed in de 
gaten hield. Hoe Nederlandse en Vlaamse kunstenaars hun nationaliteit en buitenlandse 
afkomst konden inzetten in hun artistieke integratieproces is een gecompliceerde kwestie. 
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Ik beargumenteer dat techniek, onderwerpkeuze en stijl als typisch Nederlands konden 
worden beschouwd door de Napolitanen. Misschien nog meer dan hun specifiek 
Nederlandse nationaliteit maakte hun algemene status als buitenlanders hen interessant – 
wat overigens niet gold voor De Somer. Deze status maakte het mogelijk om artistieke 
vernieuwingen te introduceren, wat de Napolitaanse elite in deze periode in toenemende 
mate verlangde.  
 Dit onderzoek toont aan dat er verschillende typen immigrant-kunstenaars 
bestonden, elk met andere mogelijkheden en doelen, afhankelijk van hun artistieke en 
sociale achtergrond en de dynamiek van de Napolitaanse kunstmarkt. Het identificeren 
van deze typen en het verkrijgen van meer inzicht in de immigrantenstatus en het 
integratieproces van kunstenaars, helpt onderzoekers om de oeuvres en carrièrekeuzes van 
kunstenaars in het buitenland beter te begrijpen. 
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