
naars inhuurde en de praktische en financiële kant op zich 

nam. Zeer waarschijnlijk was dat de Antwerpse schilder 

Gonzales Coques. De familiegroep op de voorgrond is van 

zijn hand. Dat een schilderij met daarop zoveel verschil-

lende genres en stijlen geen chaotische indruk maakt is de 

verdienste van Coques’ geraffineerd uitgedachte compo-

sitie. De schilderijtjes zijn op grootte en ook op onderwerp 

min of meer symmetrisch aan weerszijden van de doorkijk 

naar de achterkamer gegroepeerd. Dat brengt rust.

   Van het vroegst gedateerde werkje tot de datum op de 

haard in de achterkamer is maar liefst vijf jaar aan het  

schilderij gewerkt, van 1667 tot 1672. Dit is vrij lang en dat 

het niet allemaal van een leien dakje ging bleek tijdens de 

restauratie in 2001, toen opvallende wijzigingen in de com-

positie aan het licht kwamen. Zo was, met uitzondering van 

de man in de blauwe mantel, de familiegroep er in eerste  

instantie niet, maar stond een mysterieuze man voor de 

tafel. Rechts ervan was een man die de schilderijen aan de 

wand bewonderde. In de passage naar de achterkamer 

bevonden zich een man en een vrouw en meerdere perso-

nen hielden zich in de achterkamer op. Zij zijn allemaal al in 

een vrij vroeg stadium weggeschilderd. Dat moet een reden 

hebben gehad. 

   Over de oorspronkelijke opdrachtgever is niets bekend 

maar er zijn wel verschillende theorieën. Een ervan sug-

gereert dat het schilderij een geschenk was voor de Ant-

werpse advocaat Van Bavegem die het schildersgilde bij-

stond in een langslepend conflict. Dat Van Bavegem in 

1683 een schilderij kreeg voor zijn bemoeienissen staat 

vast, maar ons schilderij was toen al ruim tien jaar vol-

tooid. Misschien kreeg hij een ouder schilderij cadeau dat 

voor de gelegenheid werd aangepast om het een persoon-

lijker tintje te geven. Dat zou in elk geval de wijzigingen in 

de compositie verklaren. 

   Een schilderij van zo’n hoge kwaliteit, waar zoveel 

kunstenaars aan hebben gewerkt en dat bovendien een 

unicum in zijn genre is, is het bekijken meer dan waard. 

De sfeervolle omgeving waar het nu hangt draagt alleen 

maar bij aan het kijkgenot. Een kunstgalerij in een kunst-

galerij is wel heel bijzonder.

Een kunstgalerij in een kunstgalerij
Een schilderij waar maar liefst meer dan zeventien kun-

stenaars aan hebben gewerkt, dat is uniek. Dit bijzondere 

schilderij hangt in de onlangs prachtig gerestaureerde 

achttiende-eeuwse Galerij Willem V op een steenworp af-

stand van het Mauritshuis. Hier waan je je in het verleden. 

Zoals in die tijd gebruikelijk hangen de schilderijen van 

vloer tot plafond aan de wanden. Datzelfde zien we ook op

het schilderij dat zo als het ware een kunstgalerij in een

kunstgalerij is en daarom juist hier bijzonder op zijn plaats.

   In een luxueuze, paleisachtige omgeving zien we een 

man, een vrouw en twee jonge kinderen bij een tafel waarop 

voorwerpen zijn uitgestald. Ze zijn rijk gekleed en kijken 

ons aan als om ons uit te nodigen hun kunstverzameling 

te komen bewonderen. Dat maakt nieuwsgierig. De schit-

terend gedecoreerde ruimte waar ze zich bevinden lijkt op 

een groots theaterdecor waarin zij en de overal aanwezige 

schilderijen de acteurs zijn. 

a Het interieur van de  
Galerij Willem V, Buiten-
hof 3, Den Haag

b Gonzales Coques en 
vele anderen, Interieur 
met figuren temidden van 
een schilderijenverzame-
ling, 1667-1672 en 1706 
• olieverf op doek, 176 x 
210,5 cm

c Detail van afbeelding b
met links een Italiaans 
landschap van Anton 
Goubeau, rechts een my-
thologische voorstelling 
van Charles Emanuel Biset 
en daarboven in cartouche 
een allegorie op de stad 
Antwerpen van Erasmus 
Quellinus II
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Het schilderij is een Kunstkammer schilderij, een genre dat 

alleen in zeventiende-eeuws Antwerpen werd beoefend. 

Zulke schilderijen laten bestaande schilderijencollecties 

zien of bestaande schilderijen in fictieve collecties. Maar 

hier is iets bijzonders aan de hand: met uitzondering van 

kopietjes van bestaande portretten in de achterkamer zijn 

alle schilderijtjes originelen. In veel gevallen zijn ze zelfs 

gesigneerd en gedateerd. Alle deelnemende Antwerpse 

kunstenaars schilderden een werkje in een genre dat repre-

sentatief was voor hun grotere werk en ook nog eens in hun 

eigen, herkenbare stijl. Een groepje van drie geeft hier een 

goed beeld van [c]. Zo zien we links een Italiaans landschap 

van Anton Goubeau, rechts daarvan een mythologische 

voorstelling van Charles Emanuel Biset en daarboven in een 

mooie cartouche een kleine allegorie op de stad Antwerpen 

van Erasmus Quellinus II. 

   Zo’n ingewikkelde logistieke operatie moet een project-

leider gehad hebben die de compositie bepaalde, de kunste-

Dit is de tweede aflevering 
van een serie over kunst-
werken die ten onrechte 

vaak over het hoofd 
worden gezien. Maaike 
Dirkx studeerde Engels 
en kunstgeschiedenis 

aan de universiteiten van 
Nijmegen en Oxford en 

is de auteur van het zeer 
lezenswaardige Engels-

talige blog ‘Rembrandt’s 
Room’.
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