Tijdens de vakantie naar Spanje en Portugal in september 2017 Madrid bezocht. Dan mag een bezoek
aan museum Prado niet ontbreken. In deze notitie worden linken gelegd tussen werken in het Prado
en de Nederlandse schilder Gerard ter Borch de jongere (GTB).
Titiaan
In de publicaties over het werk van GTB
wordt de relatie gelegd met Titiaan. GTB
zou door hem beïnvloed zijn. Eerlijk
gezegd kan ik het moeilijk beoordelen.
GTB kan de werken in Rome en Madrid
gezien hebben. Ook Anthony van Dyck
schijnt door Titiaan beïnvloed te zijn. In
1621 ging hij naar Italië waar hij zes jaar
verbleef, en er de Italiaanse schilders uit
de Renaissance bestudeerde. Hij had er de
gelegenheid werken van enkele beroemde
kunstenaars te kopiëren, vooral van
Titiaan, voor wie hij een grote
bewondering koesterde. Deze studie gaf
hem de basis voor zijn succesvolle carrière
als portretschilder.
GTB heeft van Dyck ontmoet aan het
Engelse hof in Londen, toen hij bij zijn oom
Robert van Voerst op bezoek was.
Een van de schilderijen van Titiaan heeft
de naam Knight with a clock.. de man zou
zijn van de orde van Malta. Het symbool op borst lijkt op het symbool van
de Orde van de Kruisheren. Gesina, de zus van GTB, maakt een aantal
tekeningen, waarbij het symbool van de kruisheren te zien is. Is er een
verband ? De orde van Malta is
een militaire orde en ontstond in
Jeruzalem. Over de kruisheren:
Ten tijde van de kruistochten was
bij Theodorus van Celles (vestigt
een klooster in Hoei in België) de
overtuiging gegroeid, dat het
Godsrijk, zoals Jezus dat wilde,
niet met wapengeweld, maar
door een leven in broederlijke
gemeenschap gerealiseerd kon
worden. De kruisheren zijn later
beïnvloed door Geert Grote. Tot zover dit uitstapje…
Wat er opvalt bij de schilderijen van Titiaan zijn de donkere
vlekken in gezichten… bv Daniele Barbaro zie hiernaast….
Dat heb ik nooit gezien bij GTB.

Cristo Camino del calvario

Dit schilderij heeft zover bekend geen link met het werk van GTB. Maar ik vind het een prachtig
schilderij.
Francisco Goya
Een link met GTB lijkt niet direct voor
de hand te liggen. Maar toch… GTB
maakt mogelijk in Spanje een schilderij
van een flagellantenprocessie. Dit

schilderij hangt in het Boymans van
Beuningen in Rotterdam. Francisco
Goya (1746-1828) heeft later ook een
flagellantenprocessie geschilderd
(1812-1814). Zie voor de afbeelding
ervan de volgende bladzijde. Hij maakt
dit schilderij 40 jaar nadat deze
boetedoening verboden wordt.
Mogelijk heeft hij de tekening voor het
schilderij van TB gezien.
Het schilderij hiernaast is Goya door
Vicente Lopez.

Velazquez
Tegelijk met Velazquez was GTB aan het Spaanse hof
ten tijde van koning Philip IV. Een aantal werken van
GTB tonen overeenkomsten met werken van
Velazquez. De statigheid van de geportretteerde
staat centraal. De achtergrond van het schilderij is
sober waardoor de kracht van de centrale figuur
wordt geaccentueerd. De kleur van de achtergrond is
veelal bruin, soms gelig. Maar wisselend licht en
donker. Bij Velazquez is de achtergrond ongetekend,
dus bv. geen overgang van vloer en muur. Bij GTB zie
je daar wel een onderscheid tussen vloer en wand.
Nu we toch met de verschillen bezig zijn. In de figuur
hiernaast (Pablo de Valladolid) heeft de
hoofdpersoon een agressief theatrale houding. Kijk
bijvoorbeeld naar zijn rechterhand. Ook staan zijn
benen uit elkaar waarbij het linkerbeen naar voren
staat. Een meer ingetogen houding van een persoon
heeft de benen veelal naast elkaar.
Tot zover hoe het in de literatuur staat beschreven.
Het voelt wat als een eenzijdige belichting van het
werk van Velazquez. Zie bijvoorbeeld de figuren op
de volgende bladzijde.

De figuren stralen rijkdom uit. Letterlijk stralen. Zie bijvoorbeeld de duiding van de stof van de jas van
de man. Bij wijze van spreken schittert de stof zo dat de schilder er in weerspiegelt.
Maar theatraal is het niet. De houding aan de tafel en stoel zien we veelvuldig terug in werken van
GTB. De chique rode kleur ervan zien we ook bij GTB. Blijkbaar was dat in de mode in die tijd. Wat
zou de betekenis van het papier in de hand van de man zijn ? En heeft het kind een niet wat ouder
voordoend hoofd? Hier doemt de vergelijking op met het kindje Helena van Schalcke, geschilderd
door GTB. Het kind is dan twee jaar maar ziet er veel ouder uit.

De bovenstaande portretten zijn van Don Diego del corral y arellano en Dina Antonia de ipenarrieto

Het onderstaande schilderij heet Las Meninas van Velazquez. In de 17e eeuw zien we een aantal van
die schilderijen waarbij een ruimte met veel schilderijen is afgebeeld. Wie staat daar toch voor het
schilderdoek? De meester zelf. Jezelf afbeelden op een schilderij kwam vaak voor, zo ook bij GTB. Op
het schilderij van
Munster beeldt hij
zichzelf helemaal
links af.

Het schilderij heeft niet veel linken met GTB. Hij maakt portretten en genrevoorstellingen, maar een
dergelijke voorstelling is niet bekend.
Schilderijen zijn onder andere te dateren aan de hand van
de mode in die tijd. Kijk bijvoorbeeld eens naar de
schoenen en de hoed in het schilderij hiernaast. De
feestelijke schoenen lijken op het schilderij hiervoor van
de man aan de tafel met hoge hoed. Of de hoed ook
daadwerkelijk uit dezelfde periode komt moeten we toch
nog eens goed kijken. De breedte van de rand en de
puntigheid van de hoed kan zomaar betekenen dat de
hoed tientallen jaren later in de mode was.

(klik op de afbeelding om het bestand te openen)
In het Prado hangen meerdere schilderijen van Philip IV. Tussen 1623
en 1628 jaar heeft hij kort haar. Op de schilderijen gemaakt in 1653
heeft hij lang haar. Van een schilderij van GTB, waarbij Philips IV lang
haar heeft, wordt aangenomen dat het eind jaren 30 is gemaakt.
Rembrandt
In de buurt van een prachtige
Rembrandt (zie links) … GTB
zou mogelijk het
studiemateriaal over donker
en licht effecten van Rembrandt bekeken hebben … hangt
wat verstopt enkele schilderijen van David Teniers.

David Teniers
Een schilderij van David Teniers is verbonden met een werk van GTB. En wel het meesterwerk om
toegelaten te worden tot het schildergilde van Haarlem. Heel zeker is dat overigens niet; er zijn ook
beschrijvingen dat GTB op terugreis vanuit Londen via Antwerpen is gegaan en het schilderij in Zwolle
heeft voltooid. Beide schilderijen beelden een piskijker af. Netter gezegd een arts die de urine
beoordeeld. Het vermoeden bestaat dat beide schilderijen gebaseerd zijn op een werk van De
Brouwer.

Links het werk van
GTB. Rechts de
piskijker van
Teniers.

In het Prado hangen enkele werken van Teniers. Er valt veel op te zien. Veel mensen en veel
beweging. Dit zien we bij GTB nauwelijks. Het aantal mensen is beperkt en meestal in een statische
compositie. Maar je vraagt je wel telkens af wat er nu precies gebeurt in de geschilderde situatie. Zie
de volgende voorbeelden en let even op de prachtige wijze van duiding van de stof.

Anton van Dyck
In het Prado hangen meerdere schilderijen van Anton van Dyck. Is dat degene die ik denk dat hij is …
Anthony van Dyck of is het een zoon of neef? Dat komt veel voor. De vader van Gerard (GTB) heet…
Gerard. Bij de David Teniers die we eerder aan de orde hadden gaat het ook om David Teniers de
Jongere.
In het Prado hangt een schilderij van
Mary Ruth, de vrouw van Anton. Hij
trouwt met haar in 1640. Via internet
is te vinden dat het inderdaad
Anthony van Dyck is…
Dyck (Antwerpen, 22
maart 1599 – Londen, 9
december 1641) was een Zuid
Nederlands barokschilder uit
de Antwerpse School.[1] Zijn
voornaam wordt ook als Anthonis,
Antonia, Anthonie, Anton of Antoon
vermeld.

Het Prado heeft ook een schilderij van Endymion Porter. Anton beeldt zich er zelf ook bij af.

Het is bijzonder om zonder enkele afsluitende woorden te eindigen. Als liefhebber van de werken
van GTB is het, zonder dat er in het Prado schilderijen van hem hangen, toch een ware belevenis om
door het Prado te mogen lopen. Vooral het onverwachte. Je staat ineens oog in oog met een
schilderij van Velazquez, die sterke banden heeft met werken van GTB. Kortom, dagen later nog aan
het nagenieten van het bezoek aan het Prado.

