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Ruim honderd jaar geleden, in 1902, publiceerde Alois Riegl (1858-1905) het gezaghebbende 

Das holländische Gruppenporträt. Als een van de eersten ging hij dieper in op de specifiek 

compositorische en visuele kwaliteiten van het genre van het Hollandse corporatiestuk. 

Hoewel sindsdien vele schutters-, regenten- en gildestukken het onderwerp zijn geweest of deel 

hebben uitgemaakt van zowel historische als kunsthistorische studies, zijn de Amsterdamse 

institutionele groepsportretten nooit eerder als geheel bestudeerd. Schutters, gildebroeders, 

regenten en regentessen – Het Amsterdamse corporatiestuk 1525-1850 dient om in dit gemis 

te voorzien. Door de schutters-, regenten- en gildestukken in hun gemeenschappelijke context 

te beschouwen en terug te brengen naar hun pre-museale oorsprong en bestaan hoop ik dit 

typisch Hollandse genre in de schilderkunst, althans voor Amsterdam, beter toegankelijk te 

maken en daarmee tevens een solide basis te verschaffen waarop toekomstig onderzoek kan 

worden gegrondvest.  

 

Onderzoek 

De groepsportretten die de Gemeente Amsterdam in eigendom heeft, worden beheerd door het 

Amsterdam Museum (98 stuks) en het Rijksmuseum (32 stuks). Andere zijn nog altijd in bezit 

van de oorspronkelijke instellingen of bevinden zich buiten Amsterdam. 165 bleven er 

bewaard, doch in dit proefschrift komen alle 225 gedocumenteerde schilderijen aan de orde, 

zowel in de tekst als in het geïllustreerde overzicht, gerubriceerd naar subgenre en instelling, 

met – waar mogelijk – nummersjablonen ter identificatie van de geportretteerden. 

Centraal in het onderzoek staan de afzonderlijke stedelijke organisaties, en in het 

verlengde daarvan de personen die de opdrachten hebben verstrekt. Wie zijn er afgebeeld en 

waarom? Waar bevinden zij zich in de voorstelling? Hoe functioneerden de schilderijen voor de 

opdrachtgevers en hun opvolgers? Een belangrijk deel van het proefschrift is gewijd aan de 

relatie tussen de schilderijen en de ruimten waarvoor ze werden gemaakt, en derhalve aan de 

gebouwen waar ze waren gehuisvest. De opdrachtverstrekking hield namelijk niet alleen 

verband met de behoefte aan representatie en nagedachtenis bij de initiatiefnemers, maar was 

evenzeer het gevolg van de beschikbaarheid van voldoende wandruimte in representatieve 

vertrekken: zonder wand geen opdracht.  

Sommige portretinitiatieven volgden op verbouwingen, nieuwbouw of een jubileum 

van de instelling, maar de belangrijkste aanjager voor een opdracht was de periodieke 

vernieuwing van het college als geheel. Bij zorg- en tuchtinstellingen met grotere reeksen van 

regentenstukken ontstond gewoonlijk pas draagvlak voor een nieuwe opdracht wanneer alle, 

op het meest recente groepsportret afgebeelde regenten niet meer in functie waren. Van 

eenzelfde regelmaat van opdrachtverstrekking is sprake bij de ambachtsgilden, waar een 

aanmerkelijke verversing van de groep verkiesbare overlieden een vereiste was. 



Uit een prosopografische verkenning van de mannelijke stadsbevolking die tussen 1578 

en 1793 in aanmerking kwam voor onbezoldigde, leidinggevende functies in het openbaar 

bestuur, blijkt dat officiersfuncties en regentschappen vaak voor langere periodes door leden 

van dezelfde families werden vervuld. Ook is een zekere informele hiërarchie binnen dergelijke 

functies naar voren gekomen, waarbij een betrekking op het stadhuis voor menig oud-

instellingsregent of officier het einddoel was. De regentessen van zorg- en tuchtinstellingen 

namen een speciale positie in. Omdat een regentschap de enige functie was die zij in het 

openbare leven konden vervullen, behoorden zij in de meeste gevallen tot dezelfde elitaire 

bovenlaag als de stadhuistop; de burgemeesters benoemden vooral weduwen, echtgenotes of 

dochters van mannelijke leden van de stedelijke elite. Hun veelal hogere afkomst dan die van 

hun confrères verschafte hun om die reden een stevige positie binnen de organisaties. 

De initiatiefnemers van een portretopdracht handelden per definitie gezamenlijk. 

Maar voor hun beeltenissen betaalde doorgaans iedere deelnemer afzonderlijk. Om te 

reconstrueren wat de opdrachtgevers ertoe bracht om een groepsportret te laten schilderen, is 

ernaar gestreefd zoveel mogelijk afgebeelde hoofdpersonen te identificeren. Bij dit proces 

vormden de herkomst en de datering van het schilderij het logische uitgangspunt, in 

combinatie met de overgeleverde namenborden en -lijsten, wapenborden en -schilden, 

aangevuld door archiefonderzoek en vergelijking met andere portretten van dezelfde personen. 

Analyse van de verzamelde gegevens leert dat tussen 1617 en 1650 ongeveer 80% van de 600 

toentertijd actieve officieren van de schutterij, instellingsregenten, kerkmeesters en stadhuis-

functionarissen op een schutters- of regentenstuk is geportretteerd. Sommigen komen op meer 

dan één schuttersstuk voor, of zijn als schutter én als regent afgebeeld. 

Het was de taak van de schilders om oplossingen te bedenken voor het in overtuigend 

in beeld brengen van een groep, bijvoorbeeld door de voorstelling zo nodig te verlevendigen 

met (niet betalende) bijfiguren. Uit bestudering van bewaard gebleven voorstudies en 

vergelijking met het eindresultaat komt naar voren dat de schilder zich bij het concipiëren van 

een groepsportret vooral had te conformeren aan de wensen van zijn klanten, vooral op het 

gebied van de hiërarchie. Is bij schuttersstukken de militaire rangorde veelal goeddeels te 

herleiden aan de hand van de sierwapens, ook in de meeste regenten- en gildestukken blijkt 

een plaatsingshiërarchie te zijn aangehouden; de oudst gediende van het geportretteerde 

college zit op de voorgrond, de nieuwkomer staat op de achtergrond. Het creatieve en zakelijke 

proces tussen schilder en opdrachtgever heeft, samen met de wederzijdse beïnvloeding van 

kunstenaars onderling, geleid tot een enorme rijkdom en verscheidenheid binnen het genre.  

 

Latere geschiedenis 

De meeste Amsterdamse schutters- en regentenstukken vonden vroeg of laat hun weg naar 

beheer van stadswege, als gevolg van opheffing van de organisaties of verregaande fusies, 

veelal in de jaren omstreeks 1800. Deze vanzelfsprekende route kwam voort uit de 

omstandigheid dat de gebouwen waar zich de schilderijen bevonden, stadseigendom waren. 

Van de ambachtsgilden zijn daarentegen na 1820 vele groepsportretten zoekgeraakt. Alleen de 

verzameling van het Chirurgijnsgilde kon uiteindelijk goeddeels worden veiliggesteld. 



 

Door de geleidelijke musealisering van de Amsterdamse corporatiestukken veranderde 

ook hun functie: van objecten vervaardigd ter decoratie van een bepaalde ruimte en ter 

herinnering aan de mensen die erop zijn afgebeeld, werden zij objecten met een zowel 

artistieke als historische waarde, de laatste in wisselende verhoudingen. Enkele zeventiende-

eeuwse groepsportretten kregen in dit proces het predicaat ‘meesterwerk’. Wie erop waren 

afgebeeld, deed er minder toe.  

De herverdeling van het stedelijk kunstbezit voorafgaand aan de opening van het 

Amsterdams Historisch Museum in het voormalige Burgerweeshuis in 1975 ligt aan de basis 

van de huidige opstellingen in zowel het Amsterdam Museum als het Rijksmuseum 

Amsterdam, die vooral zeventiende-eeuwse groepsportretten de ruimte geven. Sinds 2014 is 

het aanbod verrijkt met de tentoonstelling Hollanders van de Gouden Eeuw in de Hermitage 

Amsterdam, waarin de Amsterdamse corporatiestukken centraal staan en worden geduid in 

hun historische context.  

 

Slot 

Het aantal corporatiestukken kon in Amsterdam zoveel groter zijn dan elders in Holland en 

Zeeland vanwege een relatief brede basis van waaruit de vraag voortkwam: honderden 

kapitaalkrachtige burgers, ressorterend onder drie doelens, twaalf zorg- en tuchtinstellingen en 

tien ambachtsgilden. Onderlinge competitie tussen de organisaties bij het streven naar 

‘verfraaiing en memorie’ zal katalyserend hebben gewerkt bij de opdrachtverstrekking, evenals 

de beschikbaarheid van uitstekende portretschilders. Zij werden aangetrokken door de 

Amsterdamse honger naar portretten en konden zich, wedijverend met hun vakbroeders, 

artistiek ontplooien en het genre blijven vernieuwen. Die bijzondere balans tussen vraag en 

aanbod heeft geleid tot een ensemble zonder weerga. 

 


