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1  Rembrandt van Rijn 

Officieren en andere 
schutters van Wijk II  
in Amsterdam, onder 
leiding van kapitein Frans 
Banninck Cocq en luitenant 
Willem van Ruytenburch, 
bekend als ‘De Nachtwacht’

  1642 

  Zowel de kapitein als de 
luitenant was jurist van 
beroep. Acht schutters 
waren lakenhandelaars, 
anderen waren wijnkoper  
of handelden in specerijen. 
Het merendeel was lid van 
de gereformeerde kerk;  
een behoorde tot de meer 
vrijzinnige remonstrantse 
kerk en twee waren rooms
katholiek



rembrandts beroemde schilderij

De Nachtwacht is onmiskenbaar een van de bekendste 
schilderijen ter wereld [AFB. 1]. Voor velen is het werk niet 
alleen synoniem aan zijn maker, Rembrandt, maar staat  
het voor de hele Nederlandse kunst van de Gouden eeuw. 
Datzelfde standpunt heeft het Rijksmuseum vanaf zijn 
opening in 1885 bewust gehuldigd door Rembrandts 
meesterwerk als het hoogtepunt van de verzameling 
17deeeuwse Nederlandse kunst te presenteren. Afgezien 
van enkele langere onderbrekingen heeft De Nachtwacht 
steeds als een altaarstuk in een aparte zaal aan het einde 
van de Eregalerij gehangen, een ruimte die doet denken 
aan het schip van een kerk [AFB. 2]. Maar in plaats van die 
icoonstatus als een feit te accepteren, zouden we ons  
moeten afvragen of het schilderij altijd zo beroemd is 
geweest als tegenwoordig en wat het zo uitzonderlijk maakt.
 In 17deeeuwse stadsgidsen van Amsterdam worden het 
gebouw en de zaal waar De Nachtwacht hing beschreven, 
maar ze vertellen niets over het schilderij zelf. Toch moet 
dit, als we ons baseren op de vroegste publicaties over  
het werk, in zijn tijd al beroemd geweest zijn. Rembrandts 
voormalige leerling Samuel van Hoogstraten schreef in  
1678 dat het ‘na mijn gevoelen al zijn meedestrevers [zal] 
verdueren’, en de Italiaanse schrijver Filippo Baldinucci,  
die over De Nachtwacht had gehoord van een andere oud 
leerling van de meester, Bernard Keil, meldde in 1686 dat 
Rembrandt met dit schilderij ‘een grotere naam had gekregen 
dan nagenoeg enig ander kunstenaar uit deze streken ooit 
had verworven’.
 Wat zouden Rembrandts vroegere leerlingen nou zo 
bijzonder hebben gewaardeerd in De Nachtwacht? Van 
Hoogstraten vond het ‘zoo schilderachtich van gedachten, 
zoo zwierich van sprong [arrangement], en zoo krachtich, 
dat (...) al d’andere stukken daer als kaerteblaren [speel
kaarten] nevens staen’. Keil was getroffen door de beweging 
in het schilderij en de overtuigende manier waarop de 
personages uit de achtergrond naar voren treden. Beide 
uitspraken geven slechts voor een deel weer waarom  
De Nachtwacht zo uniek is. Als een portret van de officie
ren en sommige manschappen van een van Amsterdams 
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schutterijen hoort het werk tot een bijna exclusief Nederlands 
schilderijtype, het institutionele groepsportret, waartoe ook 
uitbeeldingen van gildemeesters en regenten van liefdadig
heidsinstellingen behoren. Tussen het tweede kwart van  
de 16de en de vroege 19de eeuw zijn er honderden van 
gemaakt, en het ‘typisch Hollandse’ van met name de 
schuttersstukken is vaak benadrukt. Het onderwerp van  
De Nachtwacht is dus zeer karakteristiek voor de 17deeeuwse 
Nederlandse kunst, en in dat opzicht ligt de status die het 
kreeg als het kernstuk in de collectie van het Rijksmuseum 
voor de hand. Aan de andere kant is De Nachtwacht een van 
de vreemdste schilderijen uit de Gouden Eeuw, vooral in 
vergelijking met andere schutters stukken. Het dankt zijn 
roem en zijn plaats als het hoogaltaar van het Rijksmuseum 
dan ook niet aan het feit dat het zo representatief is voor  
de Nederlandse kunst van die tijd, maar omdat het zo 
afwijkt van de norm en die juist overstijgt.

De Amsterdamse schutterij en haar portretten

De instelling van schutterijen gaat terug tot in de middel
eeuwen en was op eenzelfde leest geschoeid als de gilden. 
In Rembrandts tijd bestonden er in Amsterdam drie zoge
noemde doelen of hoofdkwartieren, elk genoemd naar de 
wapens waarmee dat gilde traditioneel werd geassocieerd: 
de voetboog, de handboog en de klover (een verbastering  
van het Franse woord couleuvrine voor ‘musket’). Het gebouw 
van de schutters waar De Nachtwacht hing, heette − naar  
het laatste wapen − de Kloveniersdoelen [AFB. 3].
 In 1580 werd de Amsterdamse schutterij gereorganiseerd. 
De stad werd verdeeld in wijken, elk met een eigen com 
pagnie onder aanvoering van een kapitein, luitenant en een 
vaandrig (vaandeldrager). Toen Rembrandt zo’n zestig jaar 
later werd gevraagd om De Nachtwacht te schilderen, waren 
er twintig van zulke vendels. Op een enkele uitzon dering na 
vervulden alle gezonde mannen tussen de achttien en de 
zestig in deeltijd hun dienstplicht bij de compagnie van de 
wijk waarin ze woonden. De kapitein had bij de selectie de 
beslissende stem. In de loop van de 17de eeuw verwierf het 
handjevol families dat in het Amsterdamse stadsbestuur de 
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3  Isaac de Moucheron 
Gebouw voor het vuurwerk 
ter ere van het bezoek van 
het Russisch gezantschap 
aan Amsterdam, met de 
Kloveniersdoelen op de 
achtergrond (links)

  1697



4  Cornelis Ketel  
Officieren en andere 
schutters van Wijk I in 
Amsterdam, onder leiding 
van kapitein Dirck Jacobsz 
Rosecrans en luitenant 
Pauw 
 1588



dienst uitmaakte meer en meer invloed op de keuze van  
de kapiteins en de andere officieren. Een absurde uitwas van 
dit systeem van vriendjes  politiek was de benoeming in 1650 
van het twee jaar oude burgemeesterszoontje Dirck Munter 
tot vaandrig, en zijn promotie tot luitenant zes jaar later. 
Vaak betekende het vervullen van een hoge rang binnen  
de schutterij een opstap naar een prominente lokale 
bestuurspost in de stad.
 De belangrijkste taak van de schutterijen was de verdedi
ging van de stad tegen aanvallen. In de periode van 1580 
tot 1609 en van 1621 tot 1648 waren de Spanjaarden de 
potentiële vijand, en hoewel Amsterdam zelf nooit werd 
belegerd, werden leden van verschillende vendels − veelal 
op vrijwillige basis − uitgezonden om het reguliere Staatse 
leger aan het front bij te staan.
 Sinds 1529 werden de doelen versierd met groepspor
tretten van de schutters. Van de 135 bewaard gebleven 
stukken werden er in Amsterdam meer geschilderd  
− 57 om precies te zijn − dan in enig andere Nederlandse 
stad. Cornelis Ketel zorgde in 1588 voor een belangrijke 
vernieuwing binnen het genre, door als eerste een com 
pagnie staand en ten voeten uit te verbeelden op ware 
grootte [AFB. 4]. Dit was tevens het eerste groepsportret  
dat de in 1580 gewijzigde structuur van de schutters 
weerspiegelde. De hoogste officieren − de kapitein en de 
luitenant − zijn herkenbaar aan hun wapens, de vaandrig 
aan de banier die hij vasthoudt. Ook de twee sergeanten 
kunnen aan hun wapens worden geïdentificeerd. Het 
merendeel van de Amsterdamse schuttersstukken die na 
1588 zijn geschilderd, volgen Ketel in dit opzicht en, zoals 
we zullen zien, is De Nachtwacht daarop geen uitzondering.
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5  Reconstructie van  
de grote zaal van de 
Kloveniersdoelen met  
De Nachtwacht en de zes 
andere groepsportretten  
die tussen 1640 en 1645 
voor dit vertrek werden 
gemaakt





De allergrootste voor maar 1600 gulden 

De vroegste vermelding van De Nachtwacht komt  
voor in een handgeschreven lijst van stadsbestuurder 
Gerard Schaep Pietersz met ‘de publicke Schilderijen op  
de 3 Doelens bewaert wordende: soo als Ick die gevonden 
hebbe, na mijn wederkomste tot Aemsteldam in Februarij 
1653’. Rembrandts doek was een van de zeven groeps por
tretten die in de grote zaal van de Kloveniersdoelen een 
plaats kregen. Schaep vertelt ons precies waar elk van de 
schilderijen hing [AFB. 5]. De eerste op zijn lijst was dat van de 
doelheren, de bestuurders van de Kloveniersdoelen [AFB. 6], 
wat betekende dat dit − gezien de status van de gepor
tretteerden − ook het belangrijkste stuk was. Het was in 
1642 vervaardigd door Rembrandts voormalige leerling 
Govert Flinck en hing boven de schouw op de korte wand 
tegenover de ingang van de zaal. De overige zes werken 
waren allemaal groepsportretten van schutters die de 
Kloveniersdoelen als hun hoofdkwartier hadden. Tussen  
de schouw en de vensters die uitzicht boden op de Amstel 
hing een schilderij van de Duitse kunstenaar Joachim von 
Sandrart [AFB. 7]. Het dateert uit 1640 en was het eerste  
werk dat in de grote zaal werd opgehangen. Rechts van  
de schouw hing het laatste stuk dat voor die ruimte werd 
geschilderd, stammend uit 1645 en eveneens van de hand 
van Flinck, de enige kunstenaar die twee opdrachten in  
de wacht sleepte [AFB. 8]. 
 Drie monumentale doeken, alle uit 1642, hingen op  
de lange muur tegenover de vensters. Een daarvan was  
De Nachtwacht, maar die bezette niet de beste plek in  
het midden van de wand. Die plaats was voorbehouden  
aan het groepsportret van Nicolaes Eliasz Pickenoy, dat 
tegen woordig juist als het saaiste van de hele reeks wordt 
beschouwd [AFB. 9]. Links werd Pickenoys doek geflankeerd 
door De Nachtwacht, rechts door een schuttersstuk van 
Jacob Backer [AFB. 10]. De plek van De Nachtwacht in de hoek 
van de zaal is overigens geen blijk van onderwaardering 
voor Rembrandt; Pickenoys werk kreeg zijn centrale positie 
omdat de afgebeelde kapitein, Jan Claesz van Vlooswijck, 
zijn rang veel langer had bekleed dan de kapiteins in de 
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6  Govert Flinck  
Portret van de overlieden 
van de Kloveniersdoelen 
1642



7  Joachim von Sandrart 
Officieren en andere 
schutters van Wijk XIX in 
Amsterdam, onder leiding 
van kapitein Cornelis Bicker 
en luitenant Frederick van 
Banchem, in afwachting 
van de ontvangst van Maria 
de’ Medici, 1 september 1638 
1640  



8  Govert Flinck  
Officieren en andere 
schutters van Wijk XVIII in 
Amsterdam, onder leiding 
van kapitein Albert Bas en 
luitenant Lucas Pietersz 
Conijn 
1645 



9  Nicolaes Eliasz Pickenoy  
Officieren en andere 
schutters van Wijk IV in 
Amsterdam, onder leiding 
van kapitein Jan Claesz van 
Vlooswijck en luitenant 
Gerrit Hudde  
1642



  De kapitein in De Nachtwacht, 
Frans Banninck Cocq, was 
getrouwd met de zuster van 
Cornelis de Graeff, de kapitein 
in dit portret. Dankzij zijn 
zwager zou hij in 1650 een 
van de vier zittende burge
meesters van Amsterdam 
worden

10  Jacob Backer  
Officieren en andere 
schutters van Wijk V in 
Amsterdam, onder leiding 
van kapitein Cornelis de 
Graeff en luitenant 
Hendrick Lauwrensz 
1642





11  Bartholomeus van der Helst 
Officieren en andere schutters 
van Wijk VIII in Amsterdam, 
onder leiding van kapitein  
Roelof Bicker en luitenant 
Jan Michielsz Blaeuw 
1643



portretten van Rembrandt en Backer, en bovendien was hij 
een van de bestuurders van de Kloveniersdoelen. De drie 
doeken op de lange wand waren de grootste schutters
stukken ooit gemaakt en op dat moment waarschijnlijk  
ook de grootste schilderijen in Amsterdam. Alle drie werden 
later verkleind, Backers stuk iets minder dan de andere twee. 
Ofschoon enkele eerdere schuttersstukken voor de andere 
twee doelen breder waren dan de werken van Rembrandt, 
Pickenoy en Backer was dit drietal een meter of meer hoger 
dan hun naaste concurrenten. Een jaar later, in 1643, toen 
Bartholomeus van der Helsts doek van meer dan zeven 
meter boven de grote schouw naast de ingang werd  
ge  plaatst, bezat de Kloveniersdoelen ook nog eens het 
breedste schuttersstuk van Amsterdam [AFB. 11]. Dankzij  
de enorme afmetingen van de schilderijen konden alle 
personen op meer dan ware grootte en ten voeten uit 
worden geportretteerd, iets wat in geen van de andere 
Amsterdamse doelen het geval was.
 In een periode van slechts vijf jaar waren zo alle wanden 
van de grote zaal van de Kloveniersdoelen bekleed met 
schilderijen. Er zijn verschillende ideeën geopperd hoe deze 
enorme onderneming te verklaren. In het vroegst gedateerde 
portret, dat van Von Sandrart, staan de mannen bijeen rond 
een gebeeldhouwde buste van Maria de’ Medici, de weduwe 
van koning Hendrik IV van Frankrijk. Een gedicht van Joost 
van den Vondel, ooit leesbaar op het vel papier onder de 
buste, vertelt dat ze in afwachting zijn van haar aankomst 
in Amsterdam op 1 september 1638. Hoewel Maria de’ Medici 
niet de meest spraakmakende noch de machtigste vorstin 
was − ze was door haar zoon uit Frankrijk verbannen en zat 
financieel volkomen aan de grond − zou haar vijf daagse 
bezoek de grootste publieke ceremonie worden die 
Amsterdam tot dan toe had gezien. Als onderdeel van  
het spektakel traden alle vierduizend schutters van de  
drie doelen aan, gestoken in vol militair ornaat en met de 
wapens in de hand [AFB. 12]. De gedachte dat ook de vijf andere 
portretten in de grote zaal vendels weergeven tijdens hun 
deelname aan de festiviteiten gaat echter niet op: sommige 
officieren bekleedden in september 1638 nog niet de rang 
waarin ze zijn afgebeeld. Zo was Frans Banninck Cocq toen 
nog luitenant van een andere wijk, en niet de kapitein  
van Wijk II, zoals in De Nachtwacht.
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12  Salomon Savery naar  
Jan Martsen de Jonge 
Blijde inkomst van Maria 
de’ Medici op de Oudezijds 
Voorburgwal tegenover de 
Hoogstraat 
1638 

  Musketiers en hun kruit
jongens staan langs de 
straat in de voorgrond van 
deze prent. De piekeniers 
vormen twee nette rijen 
links voor de erepoort en  
in de achtergrond



De grote zaal bevond zich op de tweede verdieping van een 
indrukwekkende 17deeeuwse aanbouw aan Swygh Utrecht, 
een middeleeuwse toren die sinds 1522 het onderkomen van 
de kloveniers was [AFB. 3]. Met zijn vier meter hoge plafonds en 
ruime oppervlak was het een imposante en statige ruimte, 
heel anders dan de donkere en krappe ontvangstvertrekken 
in de twee andere doelen. Niet alleen de schutters maakten 
er gebruik van; het stadsbestuur hield er bijvoorbeeld zijn 
jaarlijks georganiseerde feest maaltijden. De grote zaal werd 
ook aan belangrijke bezoekers van de stad getoond, een teken 
dat men hem als een bijzondere attractie beschouwde. Zou 
het de uitbouw met dit vertrek zijn geweest die de aanleiding 
gaf tot de opdracht van de zeven schutters stukken? Hoe 
verleidelijk ook, juist is deze gedachte niet: onlangs kwam 
vast te staan dat de aanbouw al in 1630 was voltooid.
 De uiteenlopende dateringen van de schilderijen duiden 
erop dat het zevental niet als groep is besteld. Von Sandrarts 
doek zal bedoeld zijn geweest als een onafhankelijk stuk 
om de rol van het vendel bij de festiviteiten rond het bezoek 
van Maria de’ Medici te vieren. Omdat de lange muur toen 
nog een reeks kleine ramen had, kreeg het werk de op dat 
moment beste plek: op de korte wand tegenover de ingang, 
links van de schouw. Waarschijnlijk was de plaatsing van  
dit schilderij in 1640 aanleiding voor de doelheren en de 
kapi teins van drie andere kloveniersvendels om zich ook  
te laten vereeuwigen.
 Pickenoys schilderij werd op 16 juli 1642 geplaatst. Als 
Rembrandt De Nachtwacht op of rond dezelfde datum moest 
leveren, zal hij het moeilijk hebben gehad, aangezien zijn 
vrouw Saskia Uylenburgh iets meer dan een maand eerder, 
op 14 juni 1642, stierf. Hoewel de precieze datum waarop  
De Nachtwacht werd afgeleverd niet bekend is, weten we 
wel dat Rembrandt er meer dan een jaar mee bezig was. 
Ergens tussen 1642 en 1655 werd een schild met de namen 
van alle afgebeelde schutters door een andere schilder aan 
De Nachtwacht toe  gevoegd [AFB. 13]. Daaronder bevindt zich 
die van Jan Claesz Leijdeckers, die op 27 december 1640 
werd begraven; Rem  brandt moet de opdracht voor de grote 
zaal dus voor die datum hebben gekregen.
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13  Detail van De Nachtwacht 
met het schild waarop de 
namen van de schutters 
staan

 



Uit aantekeningen van Hans Bontemantel − een tijdgenoot 
van Rembrandt − over Amsterdam en zijn instellingen weten 
we dat de groepsportretten werden bekostigd door de 
afgebeelde schutters zelf. In het geval van De Nachtwacht 
wordt dat bevestigd door de verklaringen van twee van hen 
uit 1658, die eveneens vermelden hoeveel zij betaalden. Een 
van hen zei simpelweg dat het ‘schilderen wel heeft gekost 
de som van sestienhondert guldens’, terwijl de ander meer 
specifiek was: ‘dat hij door Rembrandt van Rhijn, konst
schilder, is geschildert en geconterfeijt [geportretteerd] 
geworden neffens andere persoonen van hunne compagnie 
en corporaelschap tot sestien int getall in een schilderie nu 
staende op de groote sael in de Cloveniersdoele en dat het 
ijder van hen, nae de geheugenisse, die hij attestant [getuige] 
daer noch aff heeft, van schilderen wel heeft gekost dooreen 
de somme van hondert guldens d’een wat meer en d’ander 
wat minder, nae de plaets, die sij daer in hadden’. Volgens  
de laatste zegsman waren er slechts zestien mensen gepor
tret teerd in De Nachtwacht, terwijl het later toegevoegde 
schild achttien namen noemt. Hij telde vermoedelijk de 
kapitein en de luitenant niet mee, die beduidend dieper in 
hun buidel moesten tasten dan de officieren van lagere rang  
of dan de reguliere schutters. Waar of niet, Bernard Keil wist 
Filippo Baldinucci te vertellen dat er een veel hogere som 
voor het totale schilderij was betaald, namelijk 4000 gulden. 
Hoe het ook zij, 1600 gulden voor De Nachtwacht is een 
schijntje vergeleken met de 500 gulden die Rembrandt  
een van zijn opdrachtgevers omstreeks dezelfde tijd in 
rekening bracht voor een levensgroot, ten voeten uit 
geschilderd portret. Aan de andere kant is 100 gulden per 
hoofd 40 gulden meer dan wat Rembrandts vakbroeders 
Thomas de Keyser en Frans Hals overeen waren gekomen 
met de schutters die zij − respectievelijk in 1632 en 1637−
portretteerden.
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Waarom rembrandt?

Het lijkt een rare vraag, maar toch is het zinnig om hem  
te stellen. De andere twee kunstenaars van wie in 1642 
schilderijen op de lange muur van de grote zaal werden 
geplaatst, hadden hun sporen op dit vlak al verdiend:  
Jacob Backer had één schuttersstuk op zijn naam staan, 
Nicolaes Eliasz Pickenoy maar liefst drie. De Nachtwacht  
zou Rembrandts eerste en enige zijn. De schilder bevond 
zich in 1640 echter op het hoogtepunt van zijn carrière.  
Een Engelsman die in dat jaar door de Lage Landen reisde, 
noteerde in zijn reisdagboek: ‘Wat betreft de schilderkunst 
en de liefde van de mensen voor schilderijen, denk ik dat  
er geen [volk] beter is; er zijn in dit land veel uitmuntende 
mannen in dat vak werkzaam geweest, sommigen nog steeds, 
zoals Rembrandt.’ Ook Jan Jansz Orlers wees in 1641 in zijn 
stadsbeschrijving van Leiden, de geboorteplaats van de 
schilder, op diens grote reputatie: ‘Ende [Rembrandt]  
heeft daerinne soo gelukich gheweest dat hy geworden  
is een vande tegenwoordighe vermaertste Schilders van 
onse eeuwe.’ Orlers deelt ons ook mee dat de kunstenaar  
van Leiden naar Amsterdam verhuisde ‘dewijle dat zyne  
Konst ende arbeyt de Borgeren ende Innewoonderen van 
Amsterdamme ten hoochsten behaechde ende aengenaem 
was ende dat hy veeltijden versocht werde omme ’t zy 
Conterfeytselen [portretten] ofte ander Stucken aldaer  
te maecken’. In de loop van de jaren 30 was Rembrandt 
zelfs uitgegroeid tot de meest gewilde portretschilder van 
Amsterdam. Voordat hij zich aan het schuttersstuk voor de 
Kloveniersdoelen waagde, had hij met De anatomische les 
van Dr. Nicolaes Tulp uit 1632 bovendien al een groeps
portret afgeleverd [AFB. 14].
 Enkele van de andere aangetrokken schilders waren al 
bekend bij de kapiteins die zij portretteerden. Zo had Von 
Sandrart in 1639 twee neven van kapitein Cornelis Bicker 
met hun echtgenotes verbeeld. Een dergelijke band had 
Rembrandt niet met Frans Banninck Cocq, maar hij had wel 
een relatie met diens voorganger, Pieter Reael, die als een 
van de bestuurders van de Kloveniersdoelen een rol kan 
hebben gespeeld bij de aanbesteding van de decoratie van 
de grote zaal. Reaels favoriete neef, Joannes Wtenbogaert, 
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14  Rembrandt van Rijn  
De anatomische les  
van Dr. Nicolaes Tulp 
1632 



was in 1639 door Rembrandt in een ets vastgelegd.  
Ook kende de schilder een van de gewone schutters, de  
al genoemde Jan Claesz Leijdeckers, wiens neef, de schilder 
Gerbrand van den Eeckhout, waarschijnlijk eind jaren 30  
bij Rembrandt in de leer was geweest en die later werd 
omschreven als zijn ‘grote vriend’.

Vierendertig figuren en slechts  
achttien schutters

In 1715 werd De Nachtwacht overgebracht naar het 
Amsterdamse stadhuis, het huidige Koninklijk Paleis op  
de Dam. Om het daar tussen twee deurpartijen in te passen 
werd het doek aan alle zijden ingekort. De linkerzijde, waar 
drie figuren werden afgesneden, had hiervan het meest te 
lijden. Een eigentijdse kopie geeft ons een indruk van de 
oorspronkelijke vorm [AFB. 15].

 Het schild dat later aan De Nachtwacht werd toegevoegd, 
draagt de namen van achttien schutters, maar in zijn origi
nele staat konden in het werk in totaal vierendertig personen 
worden geteld. Dankzij deze ‘extra’s’ − en vooral door hun 
aantal en door het feit dat ze een integraal deel van de 
compositie vormen − wijkt Rembrandts schilderij af van  
alle andere schuttersstukken. Een goede illustratie van de 
gebruikelijke aanpak, waarin uitsluitend vendelleden werden 
getoond, biedt Cornelis Ketels groepsportret uit 1588 [AFB. 4]. 
Verschillende andere portretten in de grote zaal, zoals die 
van Backer, bezitten weliswaar ook enkele toege voegde 
personages, maar deze kregen een onopvallende plaats in 
de achtergrond of zijn alleen met hun achterhoofd zichtbaar. 
Wie de schutters zijn en wie de randfiguren in De Nachtwacht, 
kunnen we het beste nagaan aan de hand van een ets van 
het schilderij, waarin de verschillende personages genum
merd zijn (zie de binnenkant van het omslag achterin).
 De schutters die Rembrandt afbeeldde, behoorden tot  
het vendel van Wijk II [AFB. 16], maar slechts een fractie daarvan 
– de hele compagnie kan wel zo’n tweehonderd manschappen 
hebben geteld – zien we in het schilderij. De belangrijkste 
figuur is kapitein Frans Banninck Cocq (nr. 1), die de centrale 
plek op het toneel deelt met zijn luitenant, Willem van 
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15  Toegeschreven aan  
Gerrit Lundens  
De Nachtwacht 
ca. 1642–1683

 
  Het stippellijntje geeft  

aan hoeveel er links van  
De Nachwacht verloren ging



16  Balthazar Floris  
Kaart van Amsterdam 
(detail) 
1625

  Wijk II was ten noorden van 
de Nieuwe Kerk (rechts van 
de Dam) gelegen. Hoewel 
de meeste door Rembrandt 
geportretteerde schutters in 
deze wijk woonden, gold 
dat niet voor kapitein Frans 
Banninck Cocq en luitenant 
Willem van Ruytenburch



17  Het stadswapen van 
Amsterdam

18  Detail van het Amsterdamse 
stadswapen op de kolder 
van luitenant Willem van 
Ruytenburch

.



Ruytenburch (nr. 2). Banninck Cocq is elegant in het zwart 
gekleed, met kwasten onder de knieën van zijn halflange 
broek, een platte plooikraag van overvloedig kant en een 
hemd van goudbrokaat. Dit was de karakteristieke uitdossing 
van een gehuwde man uit de regentenklasse van die tijd. 
Wie goed van dichtbij kijkt, ziet dat de kapitein een metalen 
ringkraag onder zijn kanten kraag draagt. Hieruit en uit de 
degen die op zijn heup hangt, blijkt zijn militaire rol, net 
zoals de rotting in zijn rechterhand hem tot kapitein bes tem  
pelt. De rode kleur van de sjerp die hij draagt, heeft Rembrandt 
wellicht bewust gekozen om Banninck Cocq − in combinatie 
met het zwart van zijn kostuum en het wit van de kraag – 
symbool te laten staan voor Amsterdam, waarvan het 
stadswapen dezelfde drie kleuren heeft [AFB. 17]. 
 Terwijl de kapitein in de stedelijke driekleur is gestoken,  
is luitenant Willem van Ruytenburch (nr. 2) uitgedost in de 
kleuren geel en blauw van de kloveniers. In tegenstelling tot 
Banninck Cocqs kostuum is Van Ruytenburchs kledij allesbe
halve burgerlijk. Net als het overgrote deel van de schutters 
in de portretten van Pickenoy en Backer in de grote zaal 
draagt hij een geel lederen kolder over een wambuis met 
witgeel gestreepte mouwen. Zijn halflange broek is even
eens van geel leer gemaakt en rond zijn hals zit een rijk 
versierde ringkraag. Aan zijn voeten niet de stadsschoenen 
van de kapitein, maar rijlaarzen met sporen. Een prachtig 
detail is het Amsterdamse stadswapen met drie andreas
kruisen op een door een leeuw vastgehouden schild, dat 
tweemaal op de rand van zijn overjas is geborduurd [AFB. 18]. 
Het borduurwerk op de zoom van de kolder modelleerde 
Rembrandt met zulke dikke verf dat hij een reliëf creëerde.
De luitenant is verder uitgerust met een partizaan, een lans 
met brede kling en puntige vleugels, die bij zijn positie hoort.
 De volgende in rang is Jan Cornelisz Visscher (nr. 3), de 
drager van de schuttersbanier. Van vaandrigs werd geëist 
dat ze uit rijke families stamden én vrijgezel waren. Dat 
laatste omdat ze bij een treffen een groot risico zouden 
lopen een weduwe en kinderen achter te laten, aangezien  
ze slechts licht bewapend voor de troepen uitliepen en dus 
een makkelijk doelwit waren. Visscher voldeed met vlag en 
wimpel aan beide voorwaarden. Hoewel vaandeldragers 
meestal de blikvangers van schuttersportretten vormen,  
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19  Detail van Van der Helsts 
schuttersstuk [afb. 11] met 
de vaandeldrager van de 
compagnie, Pieter Hulft



zijn ze − met uitzondering van de schitterende, in het  
zilver gestoken vaandrig van Van der Helst [AFB. 19] − op  
de schilderijen van de grote zaal allemaal nogal onopvallend. 
Visscher kijkt trots naar het vaandel van zijn compagnie, dat 
in het midden een leeuw heeft die het Amsterdamse stads
wapen vasthoudt. Dezelfde kleuren geel en blauw, van de 
kloveniers, keren terug in zijn jas en sjerp.
 De twee sergeanten van de compagnie zijn haast 
symmetrisch aan weerszijden van het schilderij geplaatst. 
Ofschoon ze in functie gelijk waren, vormen ze door hun 
kleding twee uitersten. Rombout Kemp ter rechterzijde  
(nr. 5) draagt een eigentijds zwart kostuum, vergelijkbaar 
met de uitdossing van kapitein Banninck Cocq, met een 
molen steenkraag en een breedgerande hoed. Het wapen  
dat hij meevoert, een hellebaard, heeft een metalen kling 
met een bijl aan de ene kant en een haak aan de andere.  
De helle baard was in de 14de eeuw als wapen voor het voet
volk ontstaan om de ruiters van de cavalerie uit hun zadels 
te wippen, maar hij werd in de 17de eeuw gebruikt door ser 
geanten om hun mannen in het gareel te houden. Het model 
dat Kemp vasthoudt, is van eigentijdse makelij. In tegenstel
ling tot hem komt sergeant Reijer Jansz Engelen (nr. 4), die 
geheel links in het schilderij op een muurtje zit, over als een 
volslagen ouderwetse figuur. Hij is in een kuras gestoken en 
draagt aan zijn rechterhand een metalen hand schoen of 
gantelet. Zijn rijk versierde helm gaat terug op Italiaanse 
voorbeelden uit de renaissance, maar kan ook goed aan 
Rembrandts fantasie zijn ontsproten. De helle baard in 
Engelens rechterhand is ook minstens honderd jaar oud.
 Alle schuttersportretten sinds het schilderij van Ketel uit 
1588 beelden vrijwel standaard de kapitein, de luitenant, de 
vaandrig en twee sergeanten af, ieder met het wapen dat bij 
zijn rang hoort. Ook Rembrandt hield zich aan dit stramien, 
al is de manier waarop hij Engelen uitdoste zeer ongewoon. 
Enkele van de overige figuren in zijn schilderij voeren boven
dien wapens die nooit of hoogst zelden op schutters stukken 
gezien worden. Sterker nog, er is in De Nachtwacht een grotere 
variatie aan wapens te vinden dan in enig ander vergelijk
baar schilderij. Een aantal ervan was al lang niet meer in 
gebruik en ook de kostumering van sommige van de man 
nen die deze wapens dragen grijpt terug op vervlogen tijden. 
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Eveneens ongebruikelijk in Rembrandts werk is dat niet 
minder dan negen schutters een helm dragen, terwijl er  
op geen van de andere doeken in de grote zaal ook maar 
één te zien is.
 De man rechts naast vaandrig Visscher is uitgerust met 
een degen en een rond schild, of rondas, waaraan dit type 
soldaat de naam ‘rondassier’ dankt (nr. 18). De Nachtwacht  
is het enige schuttersstuk sinds 1596 dat dergelijke figuren 
bevat en − kennelijk om deze bijzonderheid te onderstrepen − 
draagt deze rondassier een laat16deeeuwse helm. Een 
andere staat links van het vaandel van de compagnie,  
maar hij draagt wel eigentijdse kleding (nr. 8). De slappe 
hoed met ingekeepte rand die wordt gedragen door de 
schutter tussen Banninck Cocq en Van Ruytenburch (nr. 22)  
is eveneens een 16deeeuws kledingstuk. Vanaf het prille 
begin van zijn loopbaan gebruikte Rembrandt dit type hoofd
deksel in schilderijen met oudtestamentische en mythologische 
voorstellingen of historische scènes ontleend aan de Romeinse 
oudheid [AFB. 20]. De tweehander, het grote zwaard dat door  
de man met de ouderwetse hoed wordt vastgehouden,  
best empelt hem als kapitein d’armes, een officier zonder 
vaste rang belast met de zorg voor de wapens. Rembrandt 
was de eerste kunstenaar sinds bijna vijftig jaar die dit 
moeilijk te hanteren slagwapen in een schuttersstuk  
opnam. Mogelijk heeft Van der Helst in 1643 diens voor
beeld gevolgd in zijn schilderij voor de grote zaal [AFB. 21].
 De man met een hoge hoed (nr. 20), net achter Rem 
brandts kapitein d’armes, draagt iets wat lijkt op een zeer 
lange cavalerielans, een wapen dat op geen ander schutters
portret voorkomt. Dat geldt overigens niet voor de piek, die 
op De Nachtwacht wel heel prominent aanwezig is: hij komt 
− aan de rechterzijde van het schilderij − wel vijftien keer 
voor, terwijl slechts twee piekeniers te zien zijn. Het wapen 
was in Rembrandts tijd nog veel in gebruik en piekeniers 
traden zowel in parades als in de strijd altijd op in groeps
formatie [AFB. 12], zoals de schilder ze ook hier weergaf. 
Deson danks komen in schuttersstukken zelden zoveel 
pieken voor als hier, al was Rembrandt niet de enige die  
ze op deze wijze inzette: wellicht zelfs meer nog dan hij 
waren Van der Helst en vooral Backer [AFB. 11, 10] zich ervan 
bewust dat een aantal pieken in de achtergrond al snel de 
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20  Rembrandt van Rijn  
Historiestuk 
1626 

21  Detail van het schilderij van 
Van der Helst [afb. 11] met 
de kapitein d’armes die een 
tweehander vasthoudt



suggestie kan oproepen van een grotere groep piekeniers 
dan in werkelijkheid in het schilderij is afgebeeld.
Verreweg het belangrijkste wapen in De Nachtwacht is  
het musket. Het was sinds de late 16de eeuw het meest 
effectieve wapen in de strijd en zou uiteindelijk door alle 
schutterijen worden gehanteerd, ongeacht tot welke doelen 
ze behoorden. Onder de kloveniers was het musket echter 
al sinds hun oprichting in 1522 het officiële krijgstuig en 
daarom figureert het ook zo prominent in De Nachtwacht  
en in vier van de zes andere portretten die voor de grote 
zaal werden geschilderd. Op Rembrandts doek voeren zeven 
personen zo’n vuurwapen, terwijl rechts de lopen van nog 
eens drie musketten zijn te onderscheiden, waarvan de 
bijbehorende personen schuilgaan achter sergeant Kemp. 
Drie musketiers (nrs. 10, 14, 24) vormen een opvallende  
rij direct achter kapitein Banninck Cocq en luitenant Van 
Ruytenburch. Samen illustreren ze opeenvolgende stappen 
in het gebruik van het musket, die werden ontleend aan de 
Wapenhandelinghe van Jacques de Gheyn, een zeer invloed
rijk handboek dat in 1607 werd gepubliceerd. De twee in 
rood geklede musketiers zijn gardeofficieren, hoewel de 
kleding van de linker (nr. 10) een nogal 16deeeuws uiterlijk 
heeft. Deze voluit weergegeven persoon is bezig zijn musket 
te laden met kruit uit een van de houten vaatjes die aan zijn 
bandelier hangen [AFB. 22]. De rode schutter achter Van Ruyten
burch (nr. 24) blaast het kruit, achtergebleven na het lossen 
van een schot, uit de pan van zijn geweer [AFB. 23, 24].
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22  Detail van de musketier die 
zijn wapen laadt (nr. 10)



24  Robert de Baudous naar 
Jacques de Gheyn  
Een musketier die achter
gebleven kruit uit de pan 
van zijn musket blaast  
ca. 1597–1607

23  Detail van de schutter 
rechts van luitenant Willem 
van Ruytenburch (nr. 24) die 
het kruit uit de pan van zijn 
musket blaast



25  Robert de Baudous naar 
Jacques de Gheyn  
Een musketier die zijn 
wapen afvuurt 
ca. 1597–1607

  Vergelijk met de jongen in 
de paarse pofbroek (nr. 14) 

26  Detail van Van der Helsts 
schilderij [afb. 11] met de 
musketier die op het punt 
staat een schot te lossen



Een Jongen in een paarse pofbroek en een 
meisJe met een kip

Van de drie musketiers in de rij achter de kapitein en de 
luitenant is de jongen in het midden (nr. 14) het vreemdst. 
Hij is de enige in het schilderij die een schot lost. Een stuk 
van de loop van zijn musket is te zien tussen Banninck Cocq 
en Van Ruytenburch, waaruit een pluim kruitdamp vrijkomt 
die samenvloeit met de veren op de hoed van de luitenant. 
De afbeelding uit De Gheyns boek dat als voorbeeld diende 
voor deze pose werd ook door Van der Helst gebruikt voor 
zijn schilderij in de grote zaal [AFB. 25, 26], al heeft zijn musketier 
het wapen nog niet afgevuurd. Er worden echter wel schoten 
gelost uit andere musketten op de achtergrond van zowel 
Van der Helsts als Backers schilderij en door een van de 
schutters in Pickenoys portret. Er waren dus vier schilderijen 
in de grote zaal van de Kloveniersdoelen waarop het wapen 
in actie is uitgebeeld, wat wederom een innovatie was, 
aangezien op geen van de andere overgebleven schutters
stukken een schot wordt gelost.
 Er zijn andere, belangrijkere verschillen tussen de 
centraal geplaatste musketiers op De Nachtwacht en Van 
der Helsts doek. In het laatste schilderij is de man gekleed 
volgens de mode van die tijd, met inbegrip van zijn kolder, 
terwijl de paarse pofbroek en de helm van Rembrandts 
musketier uit de jaren 90 van de 16de eeuw stammen.  
Waar Van der Helsts schutter ons aankijkt, is het gezicht  
van de jongen bij Rembrandt niet te zien. Van der Helsts 
musketier heeft bovendien de trekken van een van de 
mannen die hij moest portretteren; bij Rembrandt heeft hij 
geen gezicht en daarom gaat het ook niet om een individu 
maar om een anoniem personage dat staat voor de hele 
groep. Hij is een zinnebeeldige figuur, de personificatie van 
het musket schieten. De eikenbladeren die zijn helm ver 
sieren staan symbool voor de kracht van zijn collega’s en 
van de schutterij in het algemeen, en voor de overwinning 
die hun dankzij het vuurwapen wacht.
 De gezichtsloze musketier is slechts een van de zestien 
bijzondere toevoegingen in De Nachtwacht. De meeste 
andere zijn slechts fragmenten van personen − een oog, 
een stukje van een neus − om de gaten op te vullen tussen 
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de schutters die ervoor hadden betaald om hun portret  
op het doek te krijgen. Het kleine stukje van een hoofd, 
rechts van vaandrig Visscher is waarschijnlijk van Rembrandt 
zelf (nr. 17). Al deze deels zichtbare randfiguren dragen bij 
aan de suggestie dat de hele compagnie in het schilderij 
aanwezig is. Enkele van deze extra’s kregen bovendien een 
vrij prominente rol toebedeeld, zoals de trommel   slager 
geheel rechts (nr. 30). Hij was geen vast lid van het vendel, 
maar werd voor speciale gelegenheden, zoals parades, 
ingehuurd. Zijn slappe hoed en de slitten in zijn jas verlenen 
hem een 16deeeuwse uitstraling.
 Minstens zo intrigerend als de jongen in de paarse 
pofbroek zijn de twee meisjes links van hem (nrs. 12, 13).  
Als een stralend middelpunt trekt het in goud geklede kind 
onze aandacht en haar ietwat omfloerste voorkomen en 
schitterende dracht geven haar tegelijkertijd iets mysterieus. 
De kleding van het meisje is pure fantasie en bestaat uit 
een lange fijnbrokaten jurk met een schoudermanteltje. 
Het vreemdst aan haar is echter de grote witte vogel  
− ongetwijfeld een kip − die ondersteboven aan zijn poten 
aan haar middel hangt. Het meisje is bovendien voorzien 
van een pistool. Het idee om haar aldus op te nemen 
ontleende Rembrandt waarschijnlijk aan prenten of 
schilderijen met zoetelaarsters, vrouwen die met het  
leger meetrokken en de soldaten hun waren aanboden.  
Op een daarvan [AFB. 27] komt een jongen voor met een veel 
te grote helm en het is verleidelijk om te denken dat hij als 
voorbeeld heeft gediend voor de schattigste toevoeging 
van de schilder, de kleine, wegrennende knaap met een 
kruithoorn linksvoor (nr. 11).
 Net als het ventje in de paarse pofbroek is het in goud 
gestoken meisje een symbolische figuur. Het vuurwapen 
dat aan haar kleding hangt, was het schiettuig dat de 
kloveniers exclusief was toegewezen en de klauwen van  
de vogel bij haar middel verwijzen eveneens naar hen [AFB. 28].  
Als embleem van de kloveniers was de gouden klauw over
al in en aan hun doelen te zien. Flinck nam het ook op in 
zijn portret van de bestuurders dat in hetzelfde jaar als  
De Nachtwacht ontstond [AFB. 29]. Waar de knaap met de paarse 
pofbroek de kunst van het musket schieten belichaamt, is 
het meisje met de kip de personificatie van de kloveniers.
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  Hoewel de zoetelaarster 
hier zelf geen kip met zich 
meedraagt, komen details 
als de pofmouwen en de 
sierbanden op haar kleding 
overeen met het meisje van 
Rembrandt (nr. 13)

27  Virgil Solis 
Een zoetelaarster  
met haar hulpje 
ca. 1530–1555



28  Detail van de kip rond  
het middel van het meisje  
(nr. 13)



29  Detail van Flincks portret 
van de overlieden [afb. 6] 
met het blazoen van de 
kloveniers



 Actie!

Een van de zaken die Bernard Keil in De Nachtwacht 
bewonderde, was de suggestie van beweging van de 
kapitein. Een inscriptie op de bladzijde tegenover een 
tekening naar het schilderij in Banninck Cocqs eigen 
familiealbum [AFB. 30] vermeldt deze dynamiek eveneens:  
‘De jonge heer van Purmerland als Capiteijn geeft last  
aen zijnen Lieutenant de heer van Vlaerdingen om sijn 
Compaignie Burgers te doen marcheren’. Dat bevel geeft  
hij in het schilderij met zijn blote linkerhand, terwijl de 
schutters druk in de weer zijn om zich op te stellen. Actie 
wordt niet alleen gesuggereerd door de eigenlijke hande
lingen van de personages, zoals het rennende jongetje 
linksvoor dat probeert de schutters bij te houden, maar  
ook door allerlei gebaren, blikrichtingen en door beweging 
in kledingstukken en voorwerpen. Sergeant Kemp (nr. 5) 
wijst bijvoorbeeld de richting aan waarin de schutters 
moeten gaan, de sjerp van kapitein Banninck Cocq wappert 
achter hem omhoog en de kruitmaten aan de bandelier  
van de musketier die bezig is zijn wapen te laden (nr. 10) 
bungelen heen en weer. En al deze bewegingen worden 
nog verlevendigd door de illusie van geluiden: we kunnen 
bijna het tromgeroffel horen, het musket dat wordt afge
vuurd en de hond die blaft.
 De Nachtwacht is het enige schuttersstuk waarin de 
handeling het hoofdmotief is. Wat dat betreft, is er nauwe
lijks een grotere tegenstelling denkbaar tussen de schilderijen 
van Rembrandt en Pickenoy in de grote zaal. Hoewel bij de 
laatste enkele schutters hun musketten laden of afvuren,  
is er van de dynamiek van De Nachtwacht niets te bespeuren. 
Ongetwijfeld behoorde Pickenoys doek dan ook tot de 
schuttersstukken die door Samuel van Hoogstraten wer 
den gekarakteriseerd als niets meer dan ‘speelkaarten’.  
Niet alleen zijn de mannen keurig in het gelid geplaatst, 
ook staan hun hoofden allemaal op eenzelfde hoogte.  
In De Nachtwacht daarentegen bevinden de personages 
zich op verschillende niveaus, waardoor optimaal gebruik 
wordt gemaakt van het beschikbare doekoppervlak. Evenmin 
bezetten Rembrandts figuren uitsluitend de voorgrond van 
het schilderij, zoals in Pickenoys stuk. Om zo’n ambitieuze 
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30  Toegeschreven  
aan Jacob Colijns  
Tekening van  
De Nachtwacht in  
het familiealbum  
van Banninck Cocq





ruimtelijke compositie tot stand te brengen schiep Rem 
brandt een architecturale setting die niet erg logisch is. 
Waarop staan bijvoorbeeld vaandrig Visscher, de schutter 
met de hoge hoed en de andere mannen in het midden  
van de achtergrond? Kennelijk is hier een trap, waarvan  
de laagste trede nog net te zien is tussen de benen van  
de jongen met de paarse pofbroek, maar deze figuren zijn 
veel te hoog geplaatst om daar daadwerkelijk op te staan.
 Bij het gebruik van zoveel figuren op verschillende plekken 
en ruimtelijke niveaus was het Rembrandts grootste uit 
daging om eenheid in dit ogenschijnlijk chaotisch tafereel  
te brengen. Daarin slaagde de schilder, als we op Van 
Hoogstratens opmerking afgaan, wonderwel. Hij bereikte  
dit vooral door twee ‘paden’ aan te brengen in de voor
grondruimte aan weerszijden van Banninck Cocq en Van 
Ruytenburch. De figuren achter hen zijn langs twee hoofd
diagonalen gerangschikt die worden versterkt door een 
reeks kleinere. Zo zijn bijvoorbeeld het vaandel van de 
compagnie, het musket van de schutter in het rood en de 
rotting van Banninck Cocq zelf alle diagonaal richting de 
kapitein geplaatst. Rechts ontstaan vergelijkbare schuine 
lijnen door de partizaan van Van Ruytenburch, het musket 
van de man achter hem en andere wapens. Ook sergeant 
Kemps rechterarm en zelfs de trommel zijn zo geplaatst  
dat ze diagonalen vormen. Alles leidt onze blik naar de  
kapi tein, en alsof het niet duidelijk genoeg zou zijn dat 
Banninck Cocq de belangrijkste figuur in het schilderij is,  
is hij ook nog eens beduidend groter uitgebeeld dan zijn 
luitenant. Al deze diagonalen benadrukken echter niet 
alleen de status van de kapitein, ook helpen ze om de 
voorwaartse beweging van het marcherende vendel te 
suggereren. De grote moeite die Rembrandt zich moest 
getroosten om ervoor te zorgen dat deze schuine lijnen  
het gewenste effect zouden sorteren blijkt goed uit de 
wijzigingen die hij maakte in de lengte en stand van  
Van Ruytenburchs partizaan [AFB. 3133].53



31  Detail van de partizaan 
die luitenant Willem van 
Ruytenburch vasthoudt. 
Het wapen is in verkort 
geschilderd, een manier om 
voorwerpen weer te geven 
alsof ze onder een hoek 
worden gezien en uit de 
diepte naar voren komen



32  Detail van een röntgen
opname met Van Ruyten
burchs partizaan, waaruit 
blijkt dat de kling twee 
keer werd verlengd. Met 
röntgen stralen kunnen 
over schilderde, lood
houdende pigmenten 
onder het ver foppervlak, 
zoals loodwit, zichtbaar 
worden gemaakt

33  Detail van een infrarood
reflectogram met Van 
Ruytenburchs partizaan, 
waaruit blijkt dat Rembrandt 
nog meer veranderingen 
doorvoerde dan uit de 
röntgenopname blijkt. 
Met infraroodreflecto grafie 
kunnen koolstof houdende 
pigmenten, doorgaans 
zwarte, worden aangetoond



Licht en schaduw, en hoe  
De Nachtwacht aan zijn naam kwam

Waar het licht in alle andere schuttersstukken gelijk over 
het doek is verdeeld, is een groot deel van De Nachtwacht  
in schemer gehuld en zijn alleen de hoofdfiguren in spot
lights geplaatst. Het meeste licht valt op Banninck Cocq,  
die het zelfs met zijn open hand lijkt op te vangen, en op 
Van Ruytenburch, die de helderste figuur van de compositie 
is. Ook het meisje met de kip onttrekt zich aan haar donkere 
omgeving, maar het is niet duidelijk waar dat licht vandaan 
komt. Ze lijkt het zelf, als een ware geestverschijning, uit  
te stralen. Het onregelmatige patroon van licht en duister 
verleent het schilderij een sfeer van dramatiek en draagt  
bij aan de algehele levendigheid van de voorstelling.
 Dit van zichzelf al betrekkelijk donkere schilderij  
werd door de ophoping van vuil en vernislagen door de 
jaren heen nog donkerder. Dat heeft ongetwijfeld sterk 
bijgedragen aan het idee dat Rembrandt de schutters 
tijdens hun nachtelijke patrouille zou hebben uitgebeeld. 
De titel Nachtwacht werd in 1787 voor het eerst gebruikt. 
Die misvatting was waarschijnlijk niet alleen ingegeven door 
de staat waarin het schilderij zich bevond, ook doordat de 
schutterij aan het eind van de 18de eeuw feitelijk nog  
maar één taak had – het maken van nachtelijke rondes.

De setting

Kapitein Banninck Cocq heeft luitenant Van Ruytenburch 
opdracht geven voor het marcheren van de manschappen. 
Maar waarom? Misschien biedt de boogvormige omgeving 
waaruit de compagnie naar voren komt daarop een antwoord. 
Diegenen die van mening zijn dat De Nachtwacht in verband 
moet worden gebracht met het bezoek van Maria de’ Medici 
aan Amsterdam relateren dit architectonische decor aan de 
triomfbogen die ter ere van haar werden opgericht [AFB. 12], 
maar de overeenkomsten zijn slechts oppervlakkig. Een 
overtuigender beeld biedt de St.Anthoniespoort [AFB. 34], een 
van de stadspoorten waar de schutterij de wacht hield, al is 
ook hier geen sprake van een naadloze overeenkomst. Hoe 
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het ook zij, tegen de achtergrond van Rembrandts schilderij 
ligt het meer voor de hand dat hij een stadspoort heeft 
bedoeld dan een van de tijdelijke triomfbogen uit 1638. Maria 
de’ Medici’s bezoek was overigens niet het enige moment 
waarop de Amsterdamse schutterijen een parade hielden: 
eens per jaar, op een zondag in de zomer, marcheerden de 
compagnieën om en om naar de Dam, waar ze hun musketten 
afvuurden. De Nachtwacht is niet simpelweg een weergave 
van een van deze militaire taptoes: de aanwezigheid in het 
schilderij van zuiver symbolische figuren − de zinnebeelden 
van de kloveniers en van de kunst van het musket schieten − 
tillen het werk ver uit boven zulke aardse evenementen. 
Bovendien is de ouderwetse uitdossing van de randfiguren 
en sommige schutters geen paradekleding, zoals vaker is 
verondersteld, maar juist een teken van de lange en eer 
biedwaardige geschiedenis van de Amsterdamse schutterij. 
Niettemin diende het marcheren in het schilderij wel het 
zelfde doel als de jaarlijkse taptoe, namelijk als vertoon van 
de paraatheid en kracht van de schutters om de stad tegen 
aanvallen te verdedigen. In dat licht kan de poort in de 
achtergrond van De Nachtwacht ook symbolisch worden 
geduid, als een zinnebeeld van de stad Amsterdam.
 De sleutel tot het begrijpen van De Nachtwacht is verborgen 
in de schaduw van de uitgestrekte linkerhand van de kapitein, 
deze omvat het wapen van Amsterdam dat op de rand van 
de jas van Van Ruytenburch is geborduurd [AFB. 18]. Dit is natuur
lijk precies wat Banninck Cocq en zijn mannen deden door 
Amsterdam te verdedigen tegen zijn vijanden, ze hielden  
de stad in hun beschermende handen. Dit is ook de reden 
waarom de mannen voor een denkbeeldige stadspoort staan 
terwijl ze zich haasten om in formatie te komen en naar 
buiten te marcheren om te vechten voor hun geliefde stad.

Een schilderij dat  
‘al zijn meedestrevers zal verdueren’

De Nachtwacht is het vreemdste schuttersstuk dat ooit werd 
gemaakt. Zoals we hebben gezien, bevat het veel meer per 
sonages dan de achttien mannen die er tegen betaling op 
werden vereeuwigd en hebben sommige van de extra 
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figu ren uitsluitend een symbolische rol. Er zijn meer wapens 
uitgebeeld dan in enig ander schuttersportret en ver 
schillende daarvan waren al lang in onbruik geraakt. Zo 
dragen ook diverse schutters kleding uit een grijs verleden. 
De personages vertonen actie en het schilderij is ongelijk 
belicht, met schaduwenpartijen en slechts een paar spot
lights op enkele hoofdrolspelers. En ook al werd er in geen 
van de 17deeeuwse stadsgidsen melding van De Nachtwacht 
gemaakt, het schilderij moet gewoonweg de aandachtige 
bezoekers van de Kloveniersdoelen zijn opgevallen als  
een zeer onconventioneel werk, dat geheel afweek van  
de andere groepsportretten in de grote zaal.
 Je kunt je afvragen of kapitein Frans Banninck Cocq en  
de andere geportretteerden gelukkig waren met de manier 
waarop ze zijn uitgebeeld. In het begin van de 20ste eeuw 
ontstond de inmiddels weer losgelaten opvatting dat dat 
níet het geval was. Deze gedachte was deels gebaseerd op 
de opmerking van Samuel van Hoogstraten dat Rembrandt 
‘meer werks van het groote beelt zijner verkiezing, als van 
de byzondere afbeeltsels, die hem waren aenbesteet’ had 
gemaakt – oftewel: de totale compositie zou meer de aan 
dacht van de schilder hebben genoten dan de afzonder lijke 
portretten van de mannen. Ongetwijfeld zullen sommige 
schutters die alleen met hun gezicht in de achtergrond 
voorkomen zich tekortgedaan hebben gevoeld, maar het  
is toch nauwelijks te geloven dat dat ook gold voor kapitein 
Banninck Cocq. Per slot van rekening was híj de hoofdfiguur 
van het schilderij dat op zijn beurt het meest aansprekende 
van alle doeken in de grote zaal was. De Nachtwacht steeg 
ver boven alle doorsneeschuttersstukken uit. Het is niet 
simpelweg een uitbeelding van een kapitein met enkele 
van zijn manschappen, maar een portret van de hele 
schutterij met inbegrip van haar bijzondere en bewogen 
geschiedenis in de verdediging van Amsterdam. Het is  
moe  ilijk voor te stellen dat Frans Banninck Cocq niet 
stilletjes heeft gedacht dat De Nachtwacht vast ‘al zijn 
meedestrevers wel zou verdueren’.
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De nummers en legenda zijn 
afkomstig uit Egbert Haver
kamp Begemanns boek over  
De Nachtwacht uit 1982. De  
officieren in het schilderij 
konden worden geïdentificeerd 
op basis van hun wapens. De 
namen van sommige schutters 
konden worden vastgesteld 
door vergelijking met andere 
portretten van hen. De iden
titeit van de overige figuren 
is overeenkomstig voorlopige 
bevindingen van oudstads
archivaris van Amsterdam  
S.A.C. Dudok van Heel.

1.   Kapitein Frans Banninck 
Cocq (1605–1655), heer van 
Purmerland en Ilpendam

2.   Luitenant Willem van 
Ruytenburch (1600–1652), 
heer van Vlaardingen

3.   Vaandrig Jan Cornelisz  
Visscher (1610–1650)

4.   Sergeant Reijer Jansz  
Engelen (1588–1651)

5.   Sergeant Rombout  
Kemp (1597–1653)

6.  Musketier
7.   Rondassier, mogelijk Jan 

Pietersz Bronckhorst  
(1587–na 1666)

8.   Rondassier Herman Jacobsz 
Wormskerck (1590–1653)

9.   Musketier met furket en 
kruitlont, mogelijk Elbert 
Willemsz Swedenrijk  
(1589–1644) 

10.   Musketier die zijn wapen 
laadt, mogelijk Jan Aertsz 
van der Heede (1610–1655) 

11.  Kruitjongen
12. Meisje in blauw
13.  Meisje in goud
14.  Musketier die een schot lost
15.  Manshoofd
16.  Manshoofd
17.   Manshoofd
18.   Rondassier, mogelijk  

Claes van Cruysbergen 
(1613–1663)

19.  Manshoofd 
20.  Schutter met een cavalerie

lans, mogelijk Jan Ockers 
(1599–1652) 

21.  Manshoofd
22.   Kapitein d’armes, mogelijk 

Jan Adriaensz Keijser  
(1594–1664) 

23.   Piekenier Walich  
Schellingwou (1613–1653)

24.   Musketier die achtergebleven 
kruit uit de pan van zijn 
musket blaast, mogelijk  
Jan Claesz Leijdeckers  
(1597–1640)

25.   Piekenier, mogelijk Barent 
Hermansz Bolhamer  
(1589–1661)

26. Hoofd van een piekenier
27.  Musketier
28. Manshoofd
29.  Piekenier, mogelijk Paulus 

Harmensz Schoonhoven 
(1595–1679) 

30.  Trommelslager, mogelijk 
Jacob Jorisz (1591–na 1646)

31.  Manshoofd
32.   Musketier (in ca. 1715  

afgesneden gedeelte),  
mogelijk Jan Brughman 
(1614–1652)

33.  Man met een hoed (in  
ca. 1715 afgesneden gedeelte), 
mogelijk Jacob Dircksz de 
Roy (1601–1659)

34.  Kind dat over het muurtje 
kijkt (in ca. 1715 afgesneden 
gedeelte)
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