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helpers en waar bijvoorbeeld Rubens en lichten: men vindt schilderijen van Jan
de Fluweelen Brueghel *) of Brueghel en Micnse Molenacr, die een sterken invloed
Rottenhammcr f) samenwerkten, zijn de van Frans Hals verraden en waarvan wij
door elk vervaardigde gedeelten der schil- noemen het 1628 gedateerde schilderij bij
derij even gemakkelijk te zien als b.v. in Freiherr von Heyl te Worms. Nog sterker
het doek, waarin Don de figuren en blijkt de invloed van Frans Hals bij schilBerchem den hond en het landschap schile-^ met één figuur, gelijk de op
derde (Rijksmuseum, Amsterdam).
blz.1 323 en 324 afgebeelde, (iaat men nu
Ook in deze en dergelijke gevallen zijn de de \erdere gedateerde werken van dezen
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Jacobsz. en diens
dat daardoor de
ontwikkeling der kunstenaars en kunstenaars- familie (Rijksmuseum N°. 2129).
(iaat men nu de historische gegevens na,
groepen is te reconstrueeren, de invloeden
over en weer zijn vast te stellen, enzoo- dan blijkt inderdaad Molenaer omstreeks
voorts. Ook hier dient steeds weer het 1636 naar Amsterdam vertrokken.
Een ander voorbeeld, gekozen uit denverband met de historische feiten te worden
zelfden kring van invloeden, is dat van de
gezocht.
Wij willen dit met één voorbeeld toe- afhankelijkheid, die de kunst van Judith
Levster vertoont ten opzichte van die van
Frans Hals. (Men vergelijke slechts de afHet Paradijs, Mauritshuis.
beddingen
op blz. 326 en 327.)
Christus breekt de hel, Mauritshuis.

