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1Woord vooraf
Prof. dr. Ernst van de Wetering



8 woord vooraf

Gemiddeld eens in ongeveer twintig of dertig jaar wordt een nieuwe Rembrandt
ontdekt. Zo’n ontdekking veroorzaakt niet alleen opwinding bij de specialisten; vaak
is het ook wereldnieuws. Het zijn uitzonderlijke omstandigheden die tot zo’n ontdek-
king leiden, toeval speelt daarbij altijd een rol.

Tot zulke toevallen behoort natuurlijk dat degene die begint te vermoeden dat een
bepaald schilderij wel eens van Rembrandt zou kunnen zijn, zo veel kennis en erva-
ring hee dat zo’n ‘herkenning’ serieus te nemen is. Bewijskrachtig is ze natuurlijk
niet, het kan nog veel onderzoek vergen om het vermoeden in zekerheid te doen om-
slaan of in een teleurstelling.

Het in dit boek door Jan Six – naar bleek terecht – als een werk van Rembrandt ge-
presenteerde Portret van een jonge manbehoort tot de meest bijzondere ontdekkingen
in de recente Rembrandt-wereld. Dat het hier voorgestelde schilderij een Rembrandt
bleek te zijn, danken wij in de eerste plaats aan het scherpe oog van Jan Six en zijn bij-
zondere intuïtie als kenner van Rembrandts oeuvre en natuurlijk ook aan de scherp-
zinnigheid van een aantal specialisten met technische, voor de natuurwetenschappen
ontwikkelde instrumenten die bij het onderzoek betrokken raakten. Ikzelf speelde
een rol bij het ontstaan van de overtuiging dat het hier om een groot fragment van
een oorspronkelijk aanzienlijk veel groter schilderij gaat; misschien is het een over-
gebleven gedeelte van een dubbelportret ten voeten uit.

Wij hebben inmiddels geleerd te leven met het feit dat veel van Rembrandts schilde-
rijen niet meer hun oorspronkelijke gedaante hebben. Wij zijn dat natuurlijk gewend
bij veel van de overblijfselen uit de klassieke Oudheid. Een beroemd voorbeeld is de
Venus van Milo, een van de meest bewonderde beelden uit die tijd; haar armen ont-
breken, maar daar zijn wij aan gewend.

In het geval van Rembrandts schilderijen kunnen De anatomische les van Dr. Deij -
man, de Claudius Civilis en de Homerus genoemd worden, als voorbeelden van on-
danks hun incompleetheid zeer bewonderde schilderijen van Rembrandt. Dat geldt
evenzeer voor de lange tijd verkeerd geïnterpreteerde De verloren zoon in een herberg
in Dresden, waarvan meer dan de hel is afgesneden die vervolgens in een zeer grote
prullenbak moet zijn verdwenen. Het in a. 70 gereproduceerde dubbelportret is
eveneens een overgebleven, later bijgewerkt deel van een oorspronkelijk aanzienlijk
veel groter  familieportret. Zelfs DeNachtwacht is incompleet. Aan de linkerkant ont -
breekt daar een voor de door Rembrandt beoogde compositie essentieel fragment.1

Wat de oorspronkelijke gedaante van het in dit boek gepresenteerde schilderij be-
tre: die moet, gezien de uitzonderlijke kwaliteit van het overgebleven deel, een van
Rembrandts grootste meesterwerken in de portretkunst zijn geweest. Het door Jan Six
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ontdekte werk is namelijk van zeer hoge kwaliteit. De ons aankijkende jeugdige man
met een gehandschoende hand en gekleed in een briljant geschilderd rijk kostuum,
kan als een zeer waardevolle toevoeging van Rembrandts geschilderde oeuvre worden
beschouwd. Wij mogen de ontdekker ervan dan ook met zijn vondst feliciteren!

Ernst van de Wetering

A.1 Rembrandt, Schutters van wijk II onder leiding van kapitein Frans Banninck Cocq, bekend als 
De Nachtwacht, 1642, Rijksmuseum, Amsterdam, inv. nr. sk-c-5.
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In het najaar van 2016 viel een catalogus Schilderijen van Oude Meesters van het
Londense veilinghuis Christie’s op de deurmat van mijn galerie. Bij het doorbladeren
viel mijn oog op een van de aangeboden schilderijen. Het ging om een portret van
een jonge man, toegeschreven aan een schilder uit de omgeving van Rembrandt van
Rijn. Uiteraard krijgt elk schilderij dat ook maar iets te maken hee met Rembrandt
mijn volle aandacht, maar deze keer had ik het gevoel iets te herkennen. Het was of
ik dit schilderij al eerder had gezien. Er werd geen literatuur of indrukwekkende her-
komst vermeld, dus rende ik snel naar boven, naar de bibliotheek van mijn galerie om
de elementaire Rembrandt-literatuur door te nemen. Na een paar uur zoeken leek
het erop dat het portret inderdaad nooit eerder was gepubliceerd. En toch liet dat
vreemde gevoel van herkenning mij niet los.

Omdat het schilderij geen uitgebreide beschrijving had in de veilingcatalogus en
prof. dr. Ernst van de Wetering – de belangrijkste autoriteit op het gebied van Rem -
brandts schilderkunst – het blijkbaar nooit had gezien, leek het me verstandig om
hem de betreffende aeelding en detailopnames van de website te laten zien. De dag
erna trof ik Ernst en zijn vrouw Carin en wij bespraken uitgebreid het schilderij. Hij
zag elementen in het schilderij die sterk deden denken aan Rembrandts werkwijze,
maar hij vroeg zich af hoe het er in werkelijkheid uit zou zien. Schilderijen en hun
authenticiteit beoordelen op grond van digitale aeeldingen is een riskant spel, zeker
wanneer je iets interessants wilt zien. Ik geloofde in dit schilderij, en daarin gesteund
door Ernsts positieve opmerkingen boekte ik een vlucht naar Londen voor de kijk-
dagen van de veiling.

Toen ik op weg naar mijn hotel in het Londense West End langs het pand van Chris -
tie’s liep, zag ik tot mijn verbazing dat de schilderijen nog niet waren opgehangen.
Door de tralies voor een raam kon ik het schilderij op de grond zien staan.

De volgende ochtend vertrok ik direct naar het veilinghuis en liep door de ver-
schillende kamers. Wij handelaren wachten meestal angstvallig tot er geen andere
handelaar of kenner in de buurt is: dan kun je het schilderij aandachtig bestuderen
zonder in de smiezen te worden gehouden door de concurrentie. Ik kreeg het portret
in het vizier, wachtte ongeveer een kwartier tot iedereen weg was en liep naar het
schilderij toe.

De zegswijze ‘in een oogopslag’ gaat in de meeste gevallen echt op. Dit was zo’n
moment. Toen ik er eenmaal voor stond, voelde ik een overweldigend vertrouwen dat
ik werkelijk naar een door Rembrandt geschilderd portret keek. Ik maakte een stuk
of vijig foto’s van details van het schilderij, uitvergrotingen van penseelstreken,
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hooglichten, krassen, etiketten op de achterkant, zijkanten van het doek enzovoort.
Daarna spoedde ik me naar de boekwinkel van omas Heneage, om de hoek van het
veiling huis, om Van de Weterings standaardwerk over Rembrandts geschilderde
oeuvre, Corpus VI, in te zien. Door het vergelijken van de details die ik net had gefoto-
grafeerd met de geweldige reproducties in dat boek, nam mijn opwinding nog verder
toe.

Vooral de portretten van Philips Lucasz. (a. 98) en Marten Soolmans (a. 93)
waren zeer vergelijkbaar in opzet en leken op vergelijkbare wijze uitgevoerd. Omdat
Philips Lucasz. in de National Gallery in Londen hangt, stond ik nog geen halfuur later
met diverse detailfoto’s voor dat portret. De samenhang tussen de digitale plaatjes van
het te veilen schilderij en het authentieke werk was overweldigend.

A.2 Een door de auteur gemaakte foto, door de ramen heen van Christie’s
 Londen, de avond voor de kijk dagen van de veiling.



14 inleiding

Ik vloog de volgende dag terug naar Amsterdam en liet Ernst de detailfoto’s zien. Hij
was nog altijd opgewonden, maar bleef enig voorbehoud maken, want hij ziet altijd
graag het originele schilderij voordat hij een definitief oordeel gee. Voor mij was
het genoeg om aan de slag te gaan. Ik belde een investeerder met wie ik in het verleden
zaken had gedaan en liet weten financiële steun nodig te hebben om het te kunnen
aankopen. Wanneer je geloof en vertrouwen in iets hebt, wil je heel ver gaan. Die och-
tend nog kreeg ik groen licht van de investeerder en vroeg ik een dierbare vriend een
telefoonverbinding met het veilinghuis te regelen. Toen diezelfde middag de veiling
ongeveer een halfuur bezig was, zat het mee. Ik kon het schilderij aankopen. En nu
begon het echte avontuur.2

Het schilderij was nu in mijn bezit, maar hoe bewijs je aan de rest van de wereld dat
je zojuist een echte Rembrandt hebt ontdekt?

Deze publicatie biedt een samenvatting van het onderzoek dat ik de afgelopen ander-
half jaar samen met diverse experts uit uiteenlopende vakgebieden heb verricht. Ik ben
hen allen erg dankbaar dat ze me op hun eigen wijze steunden. Ernst van de Wete ring
en zijn vrouw Carin stonden open voor discussie en bekeken het schilderij diverse
keren tijdens en na de restauratie. Ze stonden altijd klaar met een kop thee en een
luisterend oor, en ik kan Ernst niet genoeg danken dat hij ook een woord vooraf wilde
schrijven voor dit boek. Hij is een geweldige leraar en een echte vriend. Laurent Sozzani
en Eneida Parreira namen de taak op zich het portret te restaureren en wisten deze
lastige en tijdrovende restauratie tot een prachtig resultaat te brengen. René Gerritsen
zorgde voor talloze foto’s, röntgen- en infraroodopnames en geweldige koffie! Petria
Noble, Gwen Tauber, Robert Erdmann en Suzan Smelt stelden het restauratieatelier
open van het Ateliergebouw van het Rijksmuseum; ze deelden hun kennis en gingen
er met plezier mee akkoord alle informatie te vergelijken met hun onderzoek naar
het portret van Marten Soolmans. Volker Manuth en Marieke de Winkel nodigden me
uit voor een etentje bij hen thuis: het portret keek ons gedurende het diner aan en bij
het toetje waren ze overtuigd! Bas Dudok van Heel dacht onvermoeibaar na over de
onbekende geportretteerde en de plaats van het portret binnen Rembrandts oeuvre,
in verhouding tot de vroege Amsterdamse portretkunst. David DeWitt en Tom van der
Molen maakten duidelijk dat het portret niet in het oeuvre paste van enige leerling
uit het atelier of de omgeving van Rembrandt. Leonore van Sloten en Norbert Mid -
del koop leverden een geweldige bijdrage aan de bespreking van het portret binnen
Uylenburghs atelier. Michael Hall was zo vriendelijk de herkomst te onderzoeken in
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het Getty Research Center in Los Angeles. Christopher Brown, Christopher White,
Arthur Wheelock, Rudi Ekkart, Quentin Buvelot en Jaap van der Veen waren zo vrien-
delijk het portret in Amsterdam te komen bekijken, hun kennis te delen en erover te
discussiëren.

Ik bedank ieder die mij geduldig uitlegde hoe de vork in de steel zat in zijn/haar
vakgebied; mocht ik bepaalde wetenschappelijke resultaten niet geheel correct geïn-
terpreteerd hebben, dan berust de verantwoordelijkheid hiervan geheel bij mij. Tevens
bedank ik hen die ik vergeten ben, dit is zeker geen opzet, maar meer het resultaat van
een snelle en enthousiaste geest.

Mai Spijkers, Ronit Palache, Jeffrey van der Toorn, Job Lisman, Marieke van Oos trom
en Anna Jansen van Uitgeverij Prometheus zetten mijn idee om tot een echt boek.
Wie had dat ooit durven dromen! Naast een geweldig avontuur boden ze me geweldige
steun. Mijn dank aan hen allen is enorm. Mario Molegraaf vertaalde mijn initiële
Engelse opzet in het Nederlands. Alle particuliere verzamelaars en musea dank ik voor
hun snelle reactie en hulp om de best beschikbare digitale aeeldingen te kunnen
krijgen en te mogen aeelden. Een boek over kunst valt of staat met de juiste aeel-
dingen.

En ten slotte stond mijn collega Marthe Wijngaarden me voortdurend terzijde in de
galerie, zoals mijn geliefde Ronit Palache dat thuis deed. Zonder hen zou er niets tot
stand zijn gebracht. Ik ben hen enorm dankbaar en ik draag dit boek aan hen op.

Jan Six
Amsterdam, 2018
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A.3 Rembrandt, Portret van een jonge man, ca. 1634, Jan Six Fine Art, Amsterdam.
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Het is voor een goed begrip van een schilderij essentieel om het allereerst als object te
beschouwen. Kijken kunnen wij allemaal, maar kunnen wij ook zien? Een schilderij
goed beschouwen vergt oefening. Je moet weten waar en vooral hóe te kijken. Welke
materialen gebruikte de kunstenaar? Hoe is de compositie opgebouwd? Van welk
kleurenpalet bediende de kunstenaar zich? Kun je de penseelvoering volgen? Zijn er
zichtbare veranderingen in de compositie? Zijn deze veranderingen rationeel of
 creatief van aard of zijn ze het gevolg van simpelweg kopiëren? Zijn bepaalde visuele
oplossingen typerend voor die bepaalde kunstenaar? En ten slotte, wanneer je dit
 allemaal in ogenschouw hebt genomen: zijn er afwijkingen ten opzichte van wat je op
andere schilderijen van de kunstenaar uit dezelfde periode kunt waarnemen? Laten
wij bij de basis beginnen: een grondige beschrijving van het object als geheel wanneer
je het van dichtbij bekijkt.

Het schilderij bestaat uit een geweven linnen doek dat 94,5 bij 73,5 centimeter
meet. Het oorspronkelijke doek is gemaakt van twee horizontaal aan elkaar genaaide
stukken doek, het grotere deel van 91,7/89,5 bij 73,5 centimeter, het kleinere van 3,0/
4,3 bij 73,5 centimeter. De naad loopt diagonaal van linksonder licht omhoog naar de
rechterkant.

Het is bedoekt op modern, onbewerkt geweven linnen, aan alle randen van de voor -
kant van het schilderij zichtbaar. Hoewel de oudere bedoeking verloren is gegaan,
werd een deel met het opschri ‘Rembrandt’ uitgesneden en halverwege het spieraam
bevestigd (a. 34). Het spieraam hee een negentiende-eeuwse oorsprong en ver-
toont aan alle kanten diverse rijen spijkergaten.

De compositie bestaat uit één persoon: een jonge man die voor een blauwgrijsach-
tig gordijn staat. Hij lijkt begin of midden twintig jaar oud te zijn, hee bruinrossig
haar, bollend aan beide zijden, bruine ogen en een gladgeschoren kin. Hij draagt een
zwart kostuum met een kraag van kloskant, een geplooide manchet, hee een zwarte
mantel omgeslagen en aan zijn linkerhand draagt hij een beige handschoen. Hij staat
naast of voor een tafel, bedekt met wat een rood tafelkleed lijkt of een (oosters) tapijt.
Boven op de tafel is een detail te zien van de rechterzijde van een zwart voorwerp. In
volgende hoofdstukken zullen wij uitgebreider naar de mode en dit detail kijken.

Het palet van de olieverven wordt overheerst door grijstinten, zwart en wit. De warme-
re vleestinten op het hoofd, de bruinrossige tonen van het haar, de bruinbeige tonen
van de handschoen tegen het wit van de kraag en het zwart van de mantel en het jasje,
zorgen voor een effectief contrast. De achtergrond is uitgevoerd in een dun blauw-
grijs dat goed afdekt en met verticale donkere schaduwachtige delen de aanblik van
een kleed of gordijn biedt.
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Het belichte deel van het gezicht is met terughoudend penseel geschilderd in een
roomachtige kleur, met een beetje roze op de linkerwang, op de belichte neusvleugel
en het neuspuntje, op de kin en – als een vaag spoor – onder het oog rechts. Het be-
schaduwde deel van het gezicht is vooral geschilderd in bijna transparante bruintinten
met een beetje grijs. De oogleden hebben een rand van bruine streken, die zich rechts
vermengen met het bruin van de schaduw. Het wit van de ogen is links gebroken wit
en rechts lichtgrijs, en de irissen zijn bruin met gitzwarte pupillen, waarin in dun grijs
vrij grote glimlichten zijn aangebracht. De onderranden van de ogen zijn roze, met
eronder links een grijsachtige schaduw en rechts een bruine schaduw. De wenkbrauw
links hee zeer subtiele, doorschijnende grijstinten, en de wenkbrauw rechts is geschil-
derd met diepere grijstinten. De neus is opgebouwd uit roze- en geelachtige tonen die
geleidelijk donkerder worden in de richting van de onder- en rechterkant van de neus.
De onderkant van het linkerneusgat is geschilderd in helderrood, om een lichte glans
door het vlees heen te geven. De schaduw die de neus werpt is in ondoorzichtige
bruintinten uitgevoerd, het donkerst naast het oog en de neusvleugel. De mondlijn
is afgezet met een aantal streken donkerzwart, deels overdekt door het matte rood
van de boogvormige bovenlip en het lichte rood van de onderlip. Rond de mond is er

A.4 Een detail van a. 3: het rechteroog van de man.
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een dun-grijze glans die aan de rechterkant veel donkerder wordt. Langs de onderkant
van de ietwat brede kin wordt de weerspiegeling van licht aan de linkerkant gesugge-
reerd door een ondoorzichtige vleeskleur met een grijze glans. Aan de rechterkant
lijken de schaduwen lichtglanzend of open in toon, wat een weerspiegeling sugge-
reert via de rechterkant van het neerhangende haar. Links is het haar geschilderd in
tinten bruin, donkergeel en omber, met roodachtige hoogsels, vooral in penseelstreken
die aan de onderrand krullen suggereren. Donkere bruintinten overheersen de rechter-
kant van het haar.

Om zijn linkerhand zit een beige leren handschoen. Er is een ronde naad rond de
duim, die voor de verbinding met de rest van de handschoen zorgt. De bovenrand is
binnenstebuiten getrokken en vertoont een effen oppervlak in lichter beige. De rech-
terkant van deze rand bevindt zich in een schaduw, waar de schilder een donkere lijn
gebruikte om dieptes en een sterke schaduw te begrenzen. De linkerkant is volledig
belicht zonder dat lijnen te zien zijn en dus helemaal in een lichte kleur geschilderd.
De vingers vertonen schaduwen die uit de grondkleur lijken te bestaan. Er zijn reflec-
tielichtjes aan alle rechterzijdes van de vingers, die de indruk wekken dat de vingers
van twee kanten zijn belicht. Omdat de compositie rechts lijkt afgesneden, kun je

A.5 Een detail van a. 3.
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slechts vermoeden dat het reflectielicht van rechtsonder van de vloer aomstig is,
dan wel van een voorwerp of kleding van een andere persoon, die zich ooit voor de
toeschouwer rechts van de geportretteerde bevond. Het witte hemd, zichtbaar door
de opening in de mouw, vertoont een verfijnd patroon van open verticaal kantwerk.

De naar achteren gevouwen mouwopslag begint links in schaduw, buigt zich licht
boven de handschoen en eindigt rechts in een volgende schaduw. In de vouwen van
de mouw begrenzen krachtige verticale streken de geplooide stof. Met verfijnde, her -
haalde penseelstreekjes is een indruk van meerdere lagen geschilderd. De zwarte
mantel wordt slechts gesuggereerd met een paar gedurfde losse penseelstreken in
een diagonaal zigzagpatroon.

A.6 Een detail van a.3.
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De kraag van kloskant is uitgevoerd in wit, met kleine gebieden van een licht ver-
zachte kleur. De ruimtes tussen het kant worden gesuggereerd met losse, enigszins
ordeloze zwarte penseelstreken die geen direct herhaald patroon vormen. De rand
van het kant vertoont een witte laag met zwarte streken om het patroon te laten uit-
komen en witte hoogsels langs de begrenzing. Aan de linkerrand zijn een paar zwarte
likjes verf enigszins gekleurd, alsof de kunstenaar de kwast niet had schoongemaakt.
De derde flap van links gezien is enigszins omgekruld, wat een geweldige suggestie
van ruimte illustreert. De op het kantwerk geworpen schaduw is niet geschilderd,
maar lijkt te worden bepaald door de grondkleur. Het rechterdeel van de kraag is
voor het grootste deel grijsbruin, en lichtgrijs waar het licht van de rondingen van de

A.7 Een detail van a.3.



A. 8 Een detail van a.3: de kraag van kloskant, waarin de karakteristieke penseelvoering is te zien.
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plooien afstraalt. De kwastjes zijn amper begrensd, met de kwastdraden in driehoek-
vorm gevouwen; deze hangen bijna vanaf de kin omlaag.

Doordat in het verleden het oorspronkelijke doek is bedoekt, is de verflaag in
sommige gebieden een beetje platter geworden. Enkele van de uitgesproken hoog-
sels, opstaande randjes of likjes verf en vaak de lichtste delen in een compositie, zoals
de glimmers in het oog of het lichtpuntje op de neuspunt, zijn daardoor ietwat in de
lagen eronder gedrukt. Ook door het verwijderen van oud vernis is de verflaag in
sommige gebieden, vooral in de donkere delen, iets sleetser geworden. Desondanks
wordt in strijklicht de penseelvoering schitterend zichtbaar (a. 44).

A. 9 Een detail van a. 3. A. 10 Een detail van a. 3.


