
 
Schilderij van de Maand/Painting of the Month 
Sinds 1997 inventariseert Stichting Cultuur Inventarisatie (SCI) niet of nauwelijks bekende 
collecties Hollandse en Vlaamse Meesters in musea in verre buitenlanden (zie projecten website 
SCI). Ter plaatse heeft SCI de collectie gedocumenteerd en gefotografeerd. Uit de ruim 20.000 
foto’s in ons archief presenteren wij vanaf nu maandelijks een of meer foto’s met een bijzonder 
schilderij. 
Voor de maand mei starten wij met een werk uit het A. Kastejev Museum in Almaty, Kazachstan. 
SCI-vrijwilligers Ilona van Tuinen, Bernard Vermet en Lia Gorter hebben in 2010 de Hollandse en 
Vlaamse collectie geïnventariseerd. Het schilderij op groot formaat ‘De Strijd tussen de Israëlieten 
en de Amalekieten’ van Frans Francken II is één van de bijzondere ontdekkingen die wij tijdens 
ons onderzoek deden.  
 
Al 23 jaar werkt SCI dankzij uw steun. De gekwalificeerde vrijwilligers doen onafhankelijk van 
enige overheid kunsthistorisch onderzoek. SCI is per project aangewezen op sponsoring en 
subsidie. De structurele kosten van ons bureau blijven vrijwel ongedekt. Daarom hebben wij 
donaties van onze Vrienden broodnodig. Nog steeds is uw steun onontbeerlijk voor onze 
Stichting. U kunt met uw donatie giftenaftrek (Culturele ANBI) krijgen en dus extra 
belastingvoordeel: NL48ABNA0465133223. U kunt ook doneren onder het kopje “Vrienden” op 
onze website www.culturalinventory.nl of Dutch Masters Abroad. 

 
     Klik hier voor meer details en achtergrondinformatie  
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Frans Francken II stamde uit een typisch Vlaamse schilders familie. Zijn grootvader was een vrij 
onbeduidende schilder uit Herentals. Zijn vader, Frans I, pakte het grondiger aan en trok naar 
Antwerpen, waar hij zich na de val van de stad toelegde op de vervaardiging van grote 
altaarstukken voor de herinrichting van de weer katholieke kerken. Vier jaar voor de val werd Frans 
junior er geboren. Hij leerde het vak bij zijn vader en oom en schilderde aanvankelijk vrij veel 
religieuze stukken, zei het meest op een bescheidener formaat. Hij specialiseerde zich op verfijnde 
kabinetstukken met Bijbelse, mythologische en allegorische voorstellingen en werd daarnaast een 
van de meest gevraagde staffageschilders.  
 
Vele van zijn historiestukken hebben een intiem, genreachtig karakter, met onderwerpen als de 
maaltijden van Ahasverus (met Ester), Herodes (met Salomé) en Belsazar (met Daniël). Hij was 
minder van de grootse actie, maar schuwde die niet. zoals blijkt uit zijn Slag tussen de Israëlieten 
en Amalekieten in het museum van Almaty (voorheen Alma-Ata).  
Het schilderij verbeeldt de geschiedenis zoals beschreven in Exodus 17.  
Na de vlucht uit Egypte, trekkend door de woestijn - en direct volgend op de verhalen over de 
Mannaregen en Mozes die water uit de rots slaat - wordt de achterhoede van het volk aangevallen 
door de Amalekieten. Jozua voert de verdediging, terwijl Mozes, op een heuvel gezeten, zijn armen 
omhooghoudt. Zolang zijn armen hoog blijven hebben de Israëlieten de overhand, maar zodra zijn 
armen zakken keren de kansen. Daarop ondersteunen Aäron en Chur Mozes' armen en worden de 
Amalekieten verslagen. 



 

 
Het schilderij behoort tot Franckens meest ambitieuze werken en is links onder voluit gesigneerd 
D'ouden FFranck in. f. A. 1632. Zo signeerde Francken dikwijls vanaf ca. 1630, wanneer zijn eigen 
zoon Frans III (1607-1667) als schilder actief wordt. Voor 1616, toen zijn eigen 
vader, Frans I, overleed, had hij overigens al signeerd met de jonge FFranck.  Naast 
de grote signatuur staat er ook nog een als monogram op te vatten FF brandmerk op 
de achterhand van het gevallen witte paard. 
 
 
Voor de compositie haalde Francken inspiratie uit prenten van de slag van Johann Sadeler (I), naar 
Crispijn van den Broeck uit 1579 en van Antonio Tempesta uit 1613. 
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Strijd tussen de Israëlieten en Amalekieten 
Johann Sadeler (I), naar Crispijn van den Broeck, 1579          Antonio Tempesta, 1613 
 
De prent van Tempesta, met de vele gedraaide lichamen, is een barokker vervolg op de statischer 
versie van Van den Broeck en staat dichter bij Francken die zich ook andere prenten van Tempesta 
lijkt eigen te hebben gemaakt. 
 

Cavalerie en infanterie in gevecht (detail) 
 Antonio Tempesta, 1600/01 
 

 
 

 



 
 
Illustratie bij Canto IX van Tasso's 'Gerusalemme Liberata' (detail) 
Antonio Tempesta 
 
 
Wanneer we Da Vinci's nimmer 
voltooide Slag bij Anghiari buiten 
beschouwing laten, dan lijkt al dit 
soort prenten overigens terug te 
voeren op de "Moeder" aller 
veldslagen, het door Giulio Romano 
voltooide Vaticaanse fresco naar 
Raphaels ontwerp van de Slag bij de 
Pons Milvius. 
                                     Slag bij de Pons Milvius 
                      Raphael en G. Romano, 1520/24 
 
 

Hoewel uitzonderlijk binnen het oeuvre van Francken, staat het schilderij 
niet geheel alleen. Op 19 juni 2007 werd bij Dorotheum (lot 131) een 
vroeger en veel kleiner werk van Francken op koper geveild met een 
veldslag die er Der Kampf zwischen Israel und den Amalekitern heette. Het 
RKD herinterpreteerde de voorstelling als De ondergang van het leger van 
Farao in de Rode Zee. Beide titels lijken onjuist. Op de heuvel lijkt iemand 
te knielen naast een gevallen figuur. Is het David die het hoofd van Goliath 
afsnijdt? 
 

Meer verwantschap, in formaat en ambitie, 
toont ons schilderij met Franckens Israëlieten 
bij de tombe van Josef, waar op de achtergrond 
de farao en zijn troepen verdrinken in de zich 
sluitende Schelfzee. Het paneel uit particuliere 
collectie is voluit gesigneerd en 1630 gedateerd. 
Daarmee gaat het zowel qua datering als 
onderwerp direct vooraf aan het paneel van 
Almati. Het is weliswaar wat kleiner, maar met 
zijn 66 x 110 cm toch boven gemiddeld. Met 
zijn figuurgroepen in relatieve rust sluit het ook 
meer aan bij het gros van Franckens oeuvre. 
 
Voordat SCI het werk uit Almaty ontdekte was het geheel onbekend. Het kwam niet voor in de 
oeuvrecatalogus van Ursula Härting en ook uit oude veilingcatalogi waren geen vermeldingen 
bekend. 
Door de vondst kon een uniek werk het oeuvre van Frans Francken II worden toegevoegd dat een 
voordien vrijwel onbekende zijde van Franckens veelzijdig talent toont. Het is virtuoos en vlot 
geschilderd en wanneer het zou worden gerestaureerd en gereinigd zal de uitstraling ervan nog 
aanzienlijk toenemen en Francken kunnen verlossen van zijn wat brave imago. 
 
Bernard Vermet, art historian 
Foundation for Cultural Inventory 


