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Inleiding

Caroline van Eek

i Al in 1927 wees Christopher Hussey in zijn baanbre
kende The Picturesque: Studies in a Point of View op de 
wenselijkheid van een onderzoek naar de betekenis van 
het schilderachtige in de Nederlandse kunstliteratuur 
van de zeventiende en achttiende eeuw. In de jaren die 
sindsdien zijn verstreken is vooral de Engelse Picturesque 
stroming in de (landschaps)architectuur, de kunsttheorie 
en de esthetica van de achttiende en negentiende eeuw 
bestudeerd. Er is echter nauwelijks aandacht geweest 
voor de rol van het schilderachtige in de Nederlandse 
landschapsarchitectuur,bouwkunst, stedebouwof kunst
theorie. Ook de invloed van de Nederlandse zeventiende- 
eeuwse theorievorming over het schilderachtige op de 
Europese kunsttheorie is nog maar nauwelijks onder
zocht.

De artikelen die hier zijn gebundeld formuleren als 
geheel voor het eerst een antwoord op Husseys oproep. 
Het Schilderachtige brengt de ontwikkeling van Neder
landse opvattingen over het schilderachtige van de zeven
tiende tot en met de negentiende eeuw in kaart. De lacune 
die door Hussey werd gesignaleerd wordt hier opgevuld 
door studies die niet alleen de ontwikkeling van de theo
rievorming rond het schilderachtige in Nederland in deze 
periode zichtbaar maken, maar ook in een aantal case
studies laten zien wat voor rol het schilderachtige speelde 
in de landschapsarchitectuur, in de Hollandse neorenais- 
sance, in de restauratiepraktijk en in de binnenhuisarchi
tectuur.

Daarmee vormt Het Schilderachtige niet alleen een 
welkome aanvulling op onze kennis van de gebouwde 
omgeving van de negentiende eeuw; het vormt ook een 
belangrijke aanzet voor nieuw onderzoek naar een stro
ming in het artistieke gedachtengoed van de vorige eeuw 
die tot nu toe niet de aandacht heeft gekregen die het 
verdient gezien haar belangrijke rol in theorievorming en 
ontwerppraktijk. Ten slotte vormt het de eerste uitge
breide illustratie van het eigen karakter en het Europese 
belang van de Nederlandse theorievorming rond het 
schilderachtige.

Het schilderachtige is echter niet alleen maar een his
torisch fenomeen, gebonden aan een bepaalde periode. 
Carroll Meeks en Reyner Banham pleitten er al in de 
jaren vijftig voor om het schilderachtige niet alleen te

beschouwen als een esthetische en kunsthistorische ca
tegorie, gebonden aan bepaalde discussies in de land
schapsarchitectuur van de jaren 1750-1840, maar als een 
zelfstandige manier van ontwerpen, die niet gebonden is 
aan een bepaalde periode. Afwisseling, variatie, wisse
lende effecten van lichtval en materiaalgebruik, de com
binatie van elementen uit verschillende stijlen, en de in
tegratie van gebouw en omgeving staan daarbij centraal.1 
‘Picturesque eclecticism’ vormt zo een alternatief voor 
de strenge principes van het rationalisme van de negen
tiende eeuw en het modernisme van de twintigste eeuw. 
In die zin verschijnt deze bundel op het juiste ogenblik. 
De architectuur van dit moment geeft blijk van een her
nieuwde interesse in schilderachtige ontwerpmethoden. 
Architectuur laat zich weer beschrijven in termen van 
het contextuele en het grillige, van verrassingseffecten, 
van afwisselend gebruik van materialen en van stijlbreu
ken en stijlcitaten. Ook het associatieve vermogen van de 
beschouwer wordt, net als in de negentiende eeuw, weer 
volop geactiveerd.

11 Terwijl er in Nederland, met uitzondering van Van 
der Grintens dissertatie uit 1947 over de geschiedenis van 
de Nederlandse esthetica, lange tijd weinig aandacht is 
geweest voor de geschiedenis van de negentiende-eeuwse 
kunstliteratuur, het schilderachtige daarbij inbegrepen, 
is de Engelse discussie over the Picturesque, zoals die na 
1750 op gang kwam, vanaf het verschijnen van Chris
topher Husseys The Picturesque: Studies in a Point of View 
in 1927 voortdurend bestudeerd. Hussey zette daarbij de 
toon door the Picturesque te presenteren als een visuele 
categorie in de geschiedenis van alle kunsten die met 
het landschap te maken hebben: poëzie, schilderkunst, 
(tuin-)architectuur en reisliteratuur. Hij beschouwde het 
als een manier van kijken naar het landschap, als een op
vatting over de relatie tussen de mens en de natuur, die 
typerend is voor een fase die al deze ‘landschapskunsten’ 
doormaken: die van een prelude tot de romantiek. Ken
merkend voor deze schilderachtige combinatie van lite
ratuur, schilderkunst en landschapsarchitectuur was dat 
er niet langer een beroep op de intellectuele vermogens 
werd gedaan, maar op het voorstellingsvermogen, de fan
tasie, of het vermogen om te associëren. De nadruk lag 
niet langer op inhoudelijke, algemeen geldige en toegan
kelijke intellectuele aspecten — zoals de allegorische be
tekenis van een tuin — maar op het lokale, individuele, 
particuliere, en op visuele eigenschappen die de toe
schouwer leert te waarderen door de schilderkunst van 
Giorgione, Poussin en Lorrain als gids te nemen ƒ 

Een tweede thema dat telkens terugkeert in studies 
over het schilderachtige is dat van de status van het 
schilderachtige als esthetische categorie tussen het 
schone en het sublieme; de fundamentele studie daar-
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over is nog steeds Hippies The Sublime, the Beautiful, and 
the Picturesque uit 1957. Hippie stelde zich als doel, de 
filosofische context van de discussie over the Picturesque 
volledig te reconstrueren, om zo die discussie begrijpelijk 
te maken. Hij gaf daarom een zo compleet mogelijke re
constructie van de esthetische discussie die in de tweede 
helft van de achttiende eeuw in Engeland plaatsvond, 
waarbij hij het filosofische debat over de implicaties 
van de empiristische kentheorie van Locke en Hume, en 
Burkes Philosophical Enquiry into the Origin of our Ideas of 
the Sublime (1757) als belangrijkste impulsen voor dat 
debat beschouwde.

Hussey en Hippie hebben samen lange tijd de studie 
van het schilderachtige bepaald met hun benadering 
waarin kunstgeschiedenis en filosofische ideeëngeschie
denis centraal staan. Zo vormt het werk van de tuinhis
toricus John Dixon Hunt duidelijk een voortzetting van 
Husseys nadruk op het schilderachtige als een manier om 
de relatie tussen mens en natuur te zien in termen van vi
suele waarneming en individuele associaties in plaats van 
intellectuele, algemeen toegankelijke analyse. Net als 
Hippie stelt Hunt de vraag, waarom het schilderachtige 
juist in de jaren na 1750 zo in de belangstelling stond. Zijn 
antwoord is echter niet geformuleerd in de termen van 
een filosofische ideeëngeschiedenis; hij baseert zich op 
een veel subtielere en meer gedetailleerde benadering van 
de kunsttheoretische en literatuurhistorische context van 
the Picturesque?

Hussey en Hippie zetten ook nog op een andere ma
nier de toon door vrijwel uitsluitend de Angelsaksische 
traditie te behandelen. Daarmee werd de indruk gewekt 
dat het schilderachtige vooral een Engels fenomeen is, 
en dat de Engelse theorievorming en praktische toepas
sing toonaangevend is geweest voor de receptie in de rest 
van Europa en de Verenigde Staten. Deze bundel laat 
echter zien dat wat Nederland betreft er duidelijk sprake 
is van een eigen ontwikkeling, die zeker niet volledig is 
bepaald door Engelse opvattingen over the Picturesque 
zoals ze in de tweede helft van de achttiende eeuw wer
den geformuleerd.

Hunts benadering onderscheidt zich ook op een ander 
punt van de tot in de jaren zeventig gangbare studie van 
het schilderachtige, en met name van de geschiedschrij
ving zoals die door modernistische architectuurhistorici 
als Pevsner of Kaufmann werd beoefend. In hun visie zijn 
alleen die verschijnselen uit het verleden belangwekkend 
of betekenisvol, die van belang lijken te zijn voor proble
men uit de tijd van de historicus zelf, of die vooruit leken 
te wijzen op moderne ontwikkelingen, en dan vooral op de 
opkomst van het modernisme in de architectuur. Volgens 
deze optiek ligt het belang van the Picturesque vooral in de 
bijdrage die het zou hebben geleverd aan de opkomst van 
het stilistische pluralisme van de negentiende eeuw. In

direct zou the Picturesque daarmee de komst van het mo
dernisme als definitieve oplossing voor de negentiende- 
eeuwse zoektocht naar een eigentijdse stijl hebben voor
bereid. In plaats van deze, in wezen ahistorische moder
nistische ‘mythology of prolepsis’, waarbij gebeurtenis
sen en handelingen op de toekomst moeten wachten om 
betekenis te verkrijgen, probeert Hunt de historische 
context van het schilderachtige te reconstrueren door te 
achterhalen wat de kunsttheoretische en esthetische pro
blemen waren waar het schilderachtige een antwoord op 
probeerde te geven.4

Een van de meest prominente ontwikkelingen in de 
bestudering van het schilderachtige in de afgelopen de
cennia is ten slotte de reconstructie van de politieke en 
ideologische lading van the Picturesque. Zo heeft S. K. Ro
binson in zijn yin Inquiry into the Picturesque uit 1991 laten 
zien hoe de schilderachtige opvattingen van theoretici als 
Sir Uvedale Price en Richard Payne Knight zinvol ver
bonden kunnen worden met hun liberale opvattingen als 
Whig politici over de beknotting van de macht van koning 
en het parlement ten gunste van de lokale zeggenschap 
van landeigenaren.5

Een aantal van de thema’s in de literatuur over the Pic
turesque die hierboven zijn geschetst —de rol van het 
schilderachtige als kunsthistorische en kunsttheoreti
sche categorie; de context waarbinnen het schilderach
tige naar voren komt; het schilderachtige als zelfstandige 
visie op het architectonische ontwerp — komt ook aan de 
orde in de bijdragen aan Het Schilderachtige. Tegelijker
tijd maakt Het Schilderachtige ook duidelijk dat het Ne
derlandse begrip ‘schilderachtig’ niet slechts een afge
leid equivalent is van het Engelse Picturesque. Het bezit 
een eigen oorsprong en betekenisontwikkeling; ook de 
cultuurhistorische, politieke en ideologische context 
waarbinnen het fungeerde is anders dan de Engelse con
text. Over de specifiek Nederlandse context is nog bij
zonder weinig uitgezocht. Het Schilderachtige vormt dan 
ook de eerste aanzet tot een reconstructie van die context. 
Hopelijk vormt het de opmaat voor het interdisciplinaire 
onderzoek — waarin niet alleen de kunstgeschiedenis be
troken is, maar ook de cultuur- en mentaliteitsgeschiede
nis of de historische antropologie - dat nodig is om zo’n 
veranderlijk en veelvormig fenomeen als het schilderach
tige recht te doen.

in In het eerste deel van Het Schilderachtige komt de 
theorievorming rond het schilderachtige aan de orde. 
Boudewijn Bakker geeft een analyse van de betekenis van 
de term ‘schilderachtig’ in de Nederlandse kunstlitera
tuur van de zeventiende eeuw waarin hij laat zien dat de 
Nederlandse term ‘schilderachtig’ een eigen geschiedenis 
heeft, die begint met Carel van Manders gebruik van de 
term in zijn Schilder-boeck (1604), en pas in de negentien

de eeuw gaat samenvallen met die van verwante termen 
als ‘pittoresk’. Daarmee zet hij de toon voor de hele bun
del: telkens weer blijkt dat gangbare opvattingen over het 
schilderachtige — zoals de vereenzelviging van het Ne
derlandse zeventiende-eeuwse gebruik van de term 
‘schilderachtig’ met de betekenis van termen als ‘pictur
esque’, ‘pittoresk’ of ‘pittoresque’ in de late achttiende 
en negentiende eeuw — niet houdbaar blijken of genuan
ceerd moeten worden bij nader onderzoek van het bron
nenmateriaal.

Karei Bostoen behandelt een andere belangrijke bron 
voor het Nederlandse gebruik van het schilderachtige: 
de rol van het schilderachtige in het literaire werk van de 
schilder en schrijver Bredero, die de term ‘schilderachtig’ 
in de literatuur introduceerde. In een nauwgezette ana
lyse van de knikkerscène uit de Spaanschen Brabander laat 
Bostoen zien dat al bij Bredero ‘schilderachtig’ de bete
kenis heeft van: als een schilder, wiens weergave van de 
werkelijkheid is gearrangeerd ten dienst van een ideëel 
doel.

De bijdrage van Bernadette van Hellenberg Hubar 
levert belangrijk nieuw materiaal voor onze kennis van de 
achtergronden van de achttiende-eeuwse Nederlandse 
theorievorming over het schilderachtige. Zij laat zien dat 
de Nederlandse vertaling van Joseph Addisons The 
Spectator, en in het bijzonder van zijn Pleasures of the 
Imagination (1711) de opname heeft voorbereid van de 
nieuwe Engelse discussies over het schilderachtige na 
1750.

De Engelse theorievorming rond het schilderachtige 
staat ook centraal in de bijdrage van Caroline van Eek. 
Doorgaans wordt het schilderachtige vooral bestudeerd 
vanuit de optiek van negentiende-eeuwse ontwikkelin
gen in de architectuur, en worden vooral de geschriften 
van theoretici als Knight, Gilpin en Price als bron ge
bruikt. Als we echter de discussies over het schilderach
tige plaatsen in de context van de eigen tijd, en het werk 
van architecten en schilders zoals Vanbrugh, de gebroe
ders Adam of Reynolds als uitgangspunt nemen, blijkt 
dat de Engelse theorievorming rond het schilderachtige 
niet moet worden beschouwd als de wegbereider voor 
negentiende-eeuws stilistisch pluralisme, maar als een 
manier om met behulp van traditionele, retorische be
grippen een nieuwe ervaring van landschap en architec
tuur onder woorden te brengen.

Het eerste deel wordt besloten met de studie van Wil- 
lem-Jan Pantus naar de ontwikkeling van de betekenis 
van de termen ‘schilderachtig’ en ‘pittoresk’ in de Neder
landse kunstliteratuur van 1770-1940, gecombineerd met 
een lijst van de belangrijkste vindplaatsen uit die jaren. 
Hij laat zien dat de betekenis van die termen in de negen
tiende eeuw voortdurend in beweging is. Die verschui
vingen in betekenis worden echter inzichtelijk wanneer

we twee hoofdstromen onderscheiden: het voortdurende 
gebruik van ‘schilderachtig’ in de betekenis die het al in 
de zeventiende eeuw bij Van Mander en Bredero kreeg, 
en het gebruik van de term als vertaling van het Engelse 
‘picturesque’, die weer terug gaat op het Italiaanse ‘pitto- 
resco’.

De theoretische studies van het eerste deel geven een 
overzicht van de Nederlandse kunsttheoretische opvat
tingen over het schilderachtige vanaf het eerste gebruik 
van het woord bij Van Mander en Bredero, geplaatst in de 
context van het Europese — en vooral Engelse — theore
tische debat. In het tweede deel van Het Schilderachtige 
wordt de rol van het schilderachtige in de negentiende- 
eeuwse ontwerppraktijk belicht.

Wim Meulenkamp bespreekt de rol van het schilder
achtige in de landschaps- en tuinarchitectuur aan de 
hand van de rol van Gijsbert van Laars Magazijn van 
tuin-sieraaden uit 1802-07, waarbij hij een aantal fascine
rende voorbeelden van levende stoffering van tuinen en 
landgoederen aan de vergetelheid ontrukt.

Lut Pil laat zien hoe Belgische landschapschilders 
zich in hun keuze van af te beelden landschappen lieten 
leiden door noties over het schilderachtige die sterk wa
ren bepaald door de opvattingen van Engelse auteurs als 
Gilpin en Price. In België waren deze opvattingen in de 
loop van de negentiende eeuw gemeengoed geworden, 
zoals blijkt uit het grote corpus aan platenalbums en 
reisgidsen, waaruit een uitgebreid en coherent discours 
over de ervaring van het Belgische landschap, gearticu
leerd met behulp van noties van het schilderachtige, kan 
worden gereconstrueerd.

Terwijl het schilderachtige in de jaren 1770-1830 
vooral van belang was voor de tuin- en landschapsarchi
tectuur en de esthetische ervaring van natuur en archi
tectuur, wordt het vanaf het midden van de negentiende 
eeuw ook een belangrijk motief in de Nederlandse archi
tectuur, restauratieopvattingen en binnenhuisarchitec
tuur.

Wilfred van Leeuwen laat zien hoe in de Hollandse 
neorenaissance het Schilderachtige werd gebruikt als in
strument om de omgeving van het gebouw in het ont
werp op te nemen. Door het werk van schilders die zich 
in stadsgezichten specialiseerden, zoals Weissenbruch 
en Springer, te vergelijken met de gebouwen en geschrif
ten van I. Gosschalk wordt de rol van het ‘schilderachtige 
eclecticisme’ in de Hollandse neorenaissance belicht. 
Daarbij gaat het niet in de eerste plaats om een analyse 
van formele schilderachtige elementen, maar om een let
terlijke interpretatie van de parafrase Utpictura architec- 
tura, architectuur als schilderkunst.

Wies van Leeuwen doorbreekt in zijn artikel over de 
restauraties van Cuypers de gangbare opvatting dat het



ii
IO Inleiding CAROLINE VAN ECK

Cuypers vooral ging om stijlzuivere reconstructies, 
waarin geen ruimte was voor het schilderachtige, het 
irrationele of het romantische. Nauwgezet onderzoek van 
Cuypers’ restauraties van de Kranenburger Toren te 
Nijmegen en het kerkje in Asselt wijst echter uit dat 
Cuypers in beide gevallen bereid was het schilderachti
ge, verweerde uiterlijk enigszins intact te laten, en grote 
waarde hechtte aan een typisch schilderachtige integratie 
van gebouw en landschap.

Barbara Laan analyseert de kunsthistorische en ideo
logische context van ‘de kamer van Jan Steen’, een van de 
historische kamers op de wereldtentoonstelling van 1883 
in Amsterdam. Ze laat zien dat het verband tussen ne- 
gentiende-eeuwse opvattingen over het schilderachtige 
karakter van de interieurs van Jan Steen en de construc
tie van een Hollands zeventiende-eeuws interieur op de 
wereldtentoonstelling van 1883 niet goed begrepen kan 
worden zonder de cultuur- en mentaliteitshistorische 
aspecten van noties als ‘het nationale karakter’ in de be
schouwingen te betrekken.

Tot slot wil de redactie van Het Schilderachtige Jacob 
Voorthuis bedanken voor het vele voorbereidende werk 
dat hij heeft verricht, en Erik de Jong en Auke van der 
Woud voor hun opmerkingen en adviezen; het Leids Uni- 
versiteits Fonds, de vakgroep Kunstgeschiedenis van de 
Rijksuniversiteit te Leiden, het Bestuur van het Cuypers 
Genootschap en het Bestuur van de Koninklijke Neder
landse Oudheidkundige Bond hebben deze uitgave op 
genereuze wijze financieel ondersteund.

1 Meeks, ‘Picturesque Eclecticism’; Banham, ‘Revenge of the 
Picturesque’; Pevsner, ‘London Council Housing and the Pic
turesque Tradition’; zie ook de bijdrage van Wilfred van Leeu
wen aan deze bundel.

2 Hussey, The Picturesque, pp. 4-5.
3 Hunt, ‘Ut pictura poësis, ut pictura hortus, and the pictur

esque’, pp. i05»»en pp.134»».
4 Hunt, ‘Picturesque mirrors and the ruins of the past’, pp.171- 

74-
5 Robinson, Inquiry into the Picturesque, pp.47®®. Zie 00k An

drews, In Search of the Picturesque, p.ix, en de zeer recente 
bundel van Copley & Garside, The Politics of the Picturesque.

‘Schilderachtig’: discussies 
over term en begrip 

in de zeventiende eeuw

Boudewijn Bakker

Een bekend probleem bij de bestudering van de oudere 
Nederlandse kunstgeschiedenis is de zeldzaamheid van 
kunsttheoretische en kunstkritische beschouwingen uit 
de tijd zelf. Dat geldt met name voor de zestiende en 
zeventiende eeuw. Het probleem is des te lastiger, omdat 
een belangrijk deel van de Nederlandse kunst zozeer af
wijkt van de contemporaine Italiaanse en Franse, dat de 
in die talen wel rijkelijk verschenen kunstliteratuur maar 
weinig aanknopingspunten biedt voor de bestudering 
van de Nederlandse kunst, in het bijzonder van typisch 
Nederlandse genres als gezelschapsstuk, stilleven en 
landschap.

Er is dus alle reden om de bestaande teksten grondig te 
bestuderen. Daarbij doet zich al spoedig een tweede 
probleem voor, dat voor een deel voortvloeit uit het eer
ste. Er is ongetwijfeld veel over kunst gesproken door 
kunstenaars en liefhebbers, maar doordat er zich hier 
geen echte kunstkritische en theoretische traditie heeft 
ontwikkeld is er ook niet een genuanceerd begrippen
apparaat ontstaan. De bestaande teksten zijn daardoor 
niet eenvoudig te interpreteren, zeker niet voor de mo
derne lezer. Een van de eerste opgaven bij de bestudering 
van de teksten is daarom een analyse van de terminologie, 
althans van de geregeld gebruikte termen.

Een van de termen die daarvoor het eerst in aanmer
king komen is mijns inziens het woord ‘schilderachtig’. 
Het komt bij de meeste auteurs voor, het is blijkbaar be
doeld om een nauw met de schilderkunst verbonden, zo 
niet wezenlijke eigenschap of kwaliteit aan te geven, en 
het is bovendien een van de betrekkelijk weinige termen 
die niet direct zijn ontleend aan de klassieke Italiaanse 
kunstliteratuur. Tenslotte is het belangrijk dat in twee 
van de hoogst zeldzame gevallen dat in de zeventiende- 
eeuwse Nederlandse kunstliteratuur sprake was van dis
cussie over een bepaald kunsttheoretisch begrip, het 
juist de term ‘schilderachtig’ betrof.

De vraag waar dit artikel een antwoord op wil geven is 
wat de term ‘schilderachtig’ in de zeventiende eeuw be
tekende, althans kon betekenen. We moeten daarbij de

hedendaagse betekenis even vergeten, evenals het ver
wante woord ‘pittoresk’? ‘Schilderachtig’ wordt in de 
regel beschouwd als de vertaling van het Engelse ‘pictur- 
esque’ of het Franse ‘pittoresque’ en als een equivalent 
van ‘pittoresk’. Dat is niet onbegrijpelijk, omdat ‘schil
derachtig’ sinds het midden van de negentiende eeuw 
vooral in die betekenis wordt gebruikt. De vraag is echter 
of dat ook geldt voor vroegere perioden, zeker voor de tijd 
voorafgaande aan de achttiende-eeuwse discussies over 
‘picturesque’ en verwante begrippen. Men moet beden
ken dat ‘pittoresque’ en ‘picturesque’ pas omstreeks 
1700 in de Franse, respectievelijk Engelse literatuur op
duiken, terwijl ‘schilderachtig’ dan al ten minste een eeuw 
in gebruik is.2

Het Italiaanse ‘pittoresco’ heeft evenals ‘schilderach
tig’ een veel oudere geschiedenis, zij het dat het woord 
sinds Giorgio Vasari tot omstreeks 1660 maar hoogst 
zelden in de Italiaanse kunstliteratuur gebruikt wordt en 
dan meestal in de algemene betekenis van ‘betrekking 
hebbend op het schilderen’. In het spraakgebruik kon het 
woord blijkbaar ook op de schilder zelf slaan. In een brief 
aan Vasari uit 1565 noemt de Zuidnederlandse schilder 
Lambert Lombard, die lang in Italië had gewoond, zijn 
schrijfstijl half verontschuldigend ‘alla pittoresca e senza 
ornamenti di parlar’, dat wil zeggen ‘in de gewone, onop
gesmukte taal van een schilder’.3

Lange tijd is het woord toch tamelijk ongebruikelijk 
gebleven, althans in de schrijftaal. Kenmerkend daarvoor 
is dat het niet is opgenomen in de eerste twee drukken 
van het beroemde woordenboek van de Florentijnse ‘Ac- 
cademia della Crusca’ van 1611 en 1623.

Pas na 1660 verschijnt ‘pittoresco’ weer bij verschil
lende Italiaanse schrijvers en nu in een geheel nieuwe en 
meer specifieke betekenis, namelijk om bepaalde kwali
teiten van het geschilderde kunstwerk aan te duiden. Bij 
sommige auteurs betekent het ongeveer ‘pasteus en le
vendig geschilderd’, bij andere duidt het op een contrast
rijke belichting of op een vrije, informele compositie. 
Het wordt dus gehanteerd om bepaalde stijlkenmerken 
te benoemen, die de diverse auteurs blijkbaar typisch 
voor een schilder of voor de schilderkunst vinden.4

Het woord wordt overigens, althans in de hier geraad
pleegde Italiaanse zeventiende-eeuwse bronnen, vrijwel 
uitsluitend toegepast op de weergave van het gekozen 
onderwerp, dus niet op de aard van het onderwerp zelf.5

Uit dit laat-zeventiende-eeuwse Italiaanse begrip 
‘pittoresco’ in de betekenis van ‘niet-klassiek’ of ‘niet- 
academisch geschilderd’ hebben zich vermoedelijk de 
varianten ‘picturesque’, ‘pittoresk’ en ‘pittoresque’ ont
wikkeld, met een nieuw scala aan betekenissen. Dat 
hoofdstuk valt echter buiten het kader van dit artikel.

Het Nederlandse woord ‘schilderachtig’ heeft een geheel
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eigen geschiedenis, die pas in de loop van de achttiende 
en negentiende eeuw gaat samenvallen met die van ‘pit
toresk’ en aanverwante begrippen. In de Nederlandse 
kunsthistorische literatuur heeft alleen Emmens zich 
met het begrip ‘schilderachtig’ in de zeventiende eeuw 
beziggehouden.6 In zijn ‘Rembrandt en de regels van de 
kunst’ heeft hij een afzonderlijke paragraaf gewijd aan 
het gebruik van het woord door Jan de Bisschop en Ge- 
rard de Lairesse. Beide auteurs geven een omschrijving 
van de volgens hen traditionele en in hun tijd nog door 
veel van hun landgenoten aanvaarde betekenis van het 
woord en beiden stellen daar een nieuwe definitie tegen
over, die past in de door hen gepropageerde classicis
tische kunsttheorie. In zijn beschouwing over deze clas
sicistische definitie verwijst Emmens wel naar de ver
onderstelde ‘preclassicistische’ betekenis van het woord, 
maar hij beperkt zich bij de onderbouwing daarvan tot 
het noemen van één plaats bij Carel van Mander.7 In deze 
bijdrage wil ik in de eerste plaats het gebruik van het 
woord en de betekenis ervan bij Van Mander nader on
derzoeken en vervolgens hetzelfde doen bij enige latere 
zeventiende-eeuwse schrijvers, in het bijzonder bij De 
Bisschop en De Lairesse.8

Voor zover bekend is Carel van Mander de eerste auteur 
die het woord ‘schilderachtig’ gebruikt. De schilder Van 
Mander is als schrijver over kunst vooral bekend gewor
den door zijn Schilder-boeck, uitgegeven in 16-04. Dit 
werk bestaat uit verschillende delen, waarvan hier met 
name van belang zijn Den grondt der edel vry schilder-const 
(een verdediging en theoretische fundering van de schil
derkunst als vrije kunst) en de ‘Levens’ van beroemde of 
bekende schilders uit de Oudheid, Italië en de Nederlan
den.

Uit ongepubliceerd materiaal van H.Miedema blijkt 
dat het woord bij Van Mander ten minste negenmaal 
voorkomt.9 Dat is niet heel veel, maar genoeg om er iets 
uit af te leiden over hoe het gebruikt werd. Het aardige, 
maar ook het lastige, is nu dat het woord bij Van Mander 
wel vijf verschillende betekenisvarianten heeft, of liever 
een nogal ruime betekenis die gespecificeerd wordt door 
de context. Van Mander was zich daar blijkbaar ook van 
bewust; hij maakt er zelfs een grapje over in de vorm van 
een woordspeling.

In de inleiding tot de Grondt richt hij zich tot de ‘schil- 
dersjeugd’, de jonge schilders in opleiding, en dan roept 
hij hen op om toch vooral zich onderling beschaafd en als 
jonge heren te gedragen, zoals het een vertegenwoordi
ger van deze edele kunst betaamt:

Onder al die Schilder-const name voeren /
Behoorde sonderlinghe te regieren
Die edel beleeftheyt/die self der Boeren
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Herten dickwils can beweghen / beroeren /
Met haer redelijcke soete manieren:
Summa / alle gheschickte /goedertieren
Bescheydenheyt / most zijn begrepen/ onder
Den naem of t’woordt Schilderachtich bysonder.
De Schilders dan Schilderachtich behoorden
Neder te legghen / slechten en verdrijven
Alle benijdinghet twist! endiscoorden [...]10

Dat wil zeggen: alle schilders behoren in de eerste plaats 
zich als heren te gedragen, zodat het woord ‘schilderach
tig’ de bijzondere betekenis krijgt van beleefd, redelijk, 
welgemanierd en bescheiden. En dan zouden ze ook 
‘schilderachtig’, dat wil zeggen als echte beschaafde schil
ders, onderlinge afgunst en onmin moeten uitbannen. 
Van Mander stelt dus in dit woordspel voor om het woord 
‘schilderachtig’ naast of binnen de gebruikelijke, alge
mene betekenis van ‘als een schilder’ de bijzondere bete
kenis te geven van ‘als een gentleman-schilder’.11

Er is nog één plaats waar het woord eveneens betrek
king heeft op de persoon van de schilder. Dat is in het 
Leven van Abraham Bloemaert, waar Van Mander een 
woordspeling maakt op diens naam en het heeft over 
zijn ‘schilderachtige bloem-aard’.'2 Bloemaert is als een 
bloem onder de schilders, een sieraad voor vrouwe Pic
tura. Maar meestal gebruikt Van Mander in zulke geval
len het woord ‘schilderig’, bijvoorbeeld als hij het heeft 
over de ‘schilderige gouden eeuw’ (de gouden eeuw van de 
schilderkunst), of over de ‘schilderige stad Syconia’ (een 
stad met veel schilders).'3

‘Schilderachtig’ kan bij Van Mander ook slaan op de aard 
van het werk van de schilder. Dit gebruik komt tweemaal 
voor, steeds bij de bespreking van Nederlandse schilders. 
Over Cornelis Cornelisz. van Haerlem schrijft Van 
Mander dat hij als leerling eens een bloemstuk moest 
maken naar het leven, ‘welcke bloemen soo wel en schil- 
derachtigh waren ghedaen’, dat zijn leermeester het stuk 
niet verkocht, maar het voor zichzelf behield.'4 In het 
tweede geval gaat het over de landschapschilder Corne
lis Molenaer of Schele Nelis. Van Mander heeft van niet 
één schilder ‘fraeyer en schilderachtiger’ boomslag ge
zien dan van deze kunstenaar, wiens werk ook overigens 
‘den Schilders wonder wel bevalt’.'5

In beide gevallen gaat het hier over schilders wier werk 
in het bijzonder door hun vakgenoten gewaardeerd werd 
om hun schilderachtige kwaliteit. Ook hier vertelt Van 
Mander er niet bij waarin dat schilderachtige dan precies 
te vinden was. Een aanwijzing zou kunnen zijn dat het in 
beide gevallen gaat om het weergeven van vegetatie.

De volgende variant in de betekeniswaaier van het 
woord ‘schilderachtig’ is dat het slaat op het werk van een 
kunstenaar die geen schilder is. Dat is het geval bij de

'Schilderachtig’ in de zeventiende eeuw

graficus Joris Hoefnagel. Deze heeft op zijn reizen allerlei 
zeden en gewoonten, klederdrachten, steden en kastelen 
getekend naar het leven. Hij heeft ook een boek uitge
geven met gezichten op steden, waaronder er zijn ‘die op 
de schilderachtighste maniere ghedaen zijn’.'6 Ook het 
werk van een topografische tekenaar-graficus kon dus 
schilderachtig zijn. Ook hier weten we niet goed wat Van 
Mander daar precies mee bedoelt, maar opmerkelijk is 
dat het weer gaat om het weergeven van een onderwerp 
naar het leven, dus zoals het zich in de werkelijkheid 
voordoet (afb. 1, blz. 6).

Niet alleen een tekenaar maar ook een edelsmid kan 
schilderachtig werken: in het begin van de Levens citeert 
Van Mander Homerus om aan te tonen dat de schilder
kunst al zo oud is als de tijd van de Trojaanse Oorlog. Hij 
verwijst dan naar het schild van Achilles, dat Vulcanus 
gesmeed had en zo rijk had versierd met historiën dat de 
beste schilder van de wereld — in Homerus’ tijd — het 
hem niet zou kunnen verbeteren. Vervolgens beschrijft 
Van Mander naar Homerus die voorstelling op het 
schild. Het was een breed panorama met onder andere 
twee steden, waar van alles omging. Vulcanus had ook 
een akker gesmeed met ploegende boeren. Men zag de 
vers omwoelde aarde, die bruiner was dan die welke eer
der geploegd was, voorts een vruchtbaar veld vol geel- 
arige vruchten, maaiers en binders, ook een maaltijd met 
brood bestrooid met witte bloem, druiven die zwart le
ken van blauwheid, enzovoort. En in de kantlijn schrijft 
hij dan: ‘Merckt hier schilderachtighe vercieringhe.’17

Het panorama dat Van Mander hier beschrijft als 
‘schilderachtige versieringen’ doet natuurlijk heel sterk 
denken aan het brede, veelomvattende soort panorama 
dat beroemd is geworden door Joachim Patinir en Pieter 
Bruegel en dat in de kunstgeschiedenis gewoonlijk 
‘Weltlandschaft’ wordt genoemd. Het is in dit verband 
van belang te bedenken dat ook de stadspanorama’s naar 
het leven van Hoefnagel, die Van Mander ‘allerschilder- 
achtigst’ vond, in verscheidene opzichten overeenstem
men met de ‘schilderachtige versieringen’ op het schild 
van Achilles: ook hier is sprake van een wijd gebied waar 
behalve een gedetailleerd getekende stad ook uitvoerig 
het platteland getoond wordt met allerlei stoffering en 
handeling van mensen en dieren.

Uit Van Manders beschrijving van het schild van 
Achilles valt voor het eerst iets meer op te maken over 
wat hij nu zo schilderachtig vindt. Ik ben op grond daar
van geneigd het woord ‘schilderachtig’ hier te lezen in de 
zin van ‘als ware het een schilderij’, met krachtige conno
taties van ‘uitvoerig’, ‘kleurrijk’, ‘afwisselend’ en ‘levens
echt’.'8

Niet alleen tekenaars, prentmakers en edelsmeden, 
maar zelfs dichters en schrijvers kunnen werken als een
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2 Frans Floris, De schilder Rijck met de Stelt als Sint Lucas die de 
Madonna schildert (detail), 1556. Schilderij op paneel. Museum 
voor Schone Kunsten, Antwerpen.

Rijck met de Stelt had volgens Van Mander ‘een schilderach
tighe tronie’.



4 ‘Schilderachtig’ in de zeventiende eeuw BOUDEWIJN BAKKER ‘Schilderachtig’ in de zeventiende eeuw BOUDEWIJN BAKKER 5

schilder. Zo zegt Van Mander over de Italiaanse schrijver 
Sannazaro dat die in zijn gedicht ‘Arcadia’ ‘heel schilder- 
achtich’ een geschilderd landschap heeft beschreven, 
alsof hij zelf had leren schilderen.'9 En over de dageraad 
zegt hij dat die door vele dichters ‘schilderachtich en 
constich’ is beschreven.20 Van Mander bedoelde blijk
baar dat deze schrijvers en dichters in hoge mate beel
dend schrijven, zodat ze het bedoelde landschap voor de 
lezer oproepen zoals ook een schilder dat kan doen.

Ten slotte zien we dan dat het woord ‘schilderachtig’ van 
de kunstenaar zelf via het werk van de kunstenaar over
gaat op het onderwerp van het werk. Bij Van Mander 
komt dat eenmaal voor, in de biografie van Frans Floris. 
Hij beschrijft daar hoe Floris een schilderij moet maken 
van Sint Lucas die de Madonna schildert, ter plaatsing op 
de kamer van het gilde. En dan kiest Floris als model voor 
Sint Lucas de schilder Rijck met de Stelt, omdat die zeer 
geliefd en opgewekt was, ‘en hadde oock een schilderach- 
tighe tronie’.2' Ook ditmaal wordt uit de tekst niet duide
lijk wat Van Mander daarmee precies bedoelt. ‘Echt de 
kop van een schilder’ of ‘echt een kop om te schilderen’? 
Beide elementen zitten er vermoedelijk in. Gelukkig is 
het schilderij bewaard gebleven. Het toont een oude man 
met een fijnbesneden, levendig, wat melancholiek gezicht 
met veel rimpels. Wij zouden misschien zeggen ‘bijzon
der’, ‘karakteristiek’, ‘typisch’ (afb. 2).

Bekijken we nu alle zeven gevallen waarin Van Mander 
het woord ‘schilderachtig’ gebruikt in connectie met een 
onderwerp, dan gaat het in vijf gevallen om landschap
pelijke thema’s, eenmaal om bloemen en eenmaal om 
een mannenkop, dus steeds om zaken die in de natuur 
om ons heen voorkomen. Bovendien wordt het tweemaal 
toegepast in samenhang met tekenen of schilderen naar 
het leven. Viermaal wordt het gecombineerd met woor
den als ‘fraai’ en ‘konstig’, en eenmaal in de overtreffen
de trap. Het is dus zeer lovend bedoeld en heeft steeds 
betrekking op het weergeven van de natuur.

Na Van Mander is — voor zover bekend — Gerbrand 
Adriaensz. Bredero de eerste schrijver die het woord 
‘schilderachtig’ gebruikt. Hoewel Karei Bostoen daar el
ders in deze uitgave dieper op ingaat vanuit de letterkun
dige kant, is het noodzakelijk om ook hier Bredero kort ter 
sprake te brengen, gezien zijn belang voor de ontwikke
ling van het begrip in de zeventiende eeuw. Het gaat om 
twee plaatsen.

In 1618 verscheen de derde druk van Bredero’s ‘Gees- 
tigh Liedt-Boexcken’, met een voorwoord waarin Bre
dero met kracht zijn voorkeur als schrijver uitspreekt voor 
het alledaagse inheemse Nederlandse taaleigen boven de 
kunsttaal van geleerde schrijvers. Hij vervolgt dan: ‘want

ick heb als een schilder, de schilder-achtige spreucke ge- 
volcht, die daer seyt: Het zijn de beste Schilders die ’t leven 
naast komen, en niet de gene die voor een geestich dingh 
houden het stellen der standen buyten de nature, en het 
wringhen en buygen der geleden en ghebeenderen, die sy 
vaack te onredelick en buyten de loop des behoorlick- 
heyts opschorten en ommecrommen.’ Bredero trekt hier 
dus een parallel tussen enerzijds het kunstig variëren en 
componeren van lichaamsstanden zoals we dat kennen 
van de Haarlemse maniëristen rondom Van Mander, en 
anderzijds het kunstig manipuleren van de taal zoals ge
bruikelijk was bij Nederlandse literatoren van zijn tijd. 
Daartegenover stelt hij enerzijds de schilderkunst ‘naar 
het leven’, en anderzijds het gebruik van de meest ge
wone volkstaal in de minst gemanipuleerde vorm, zoals 
men die op straat hoort. De schilderkunst naar het leven 
stelt Bredero zich als schrijver ten voorbeeld.

‘Schilderachtig’ betekent hier in de eerste plaats ‘van 
de schilders’, of ‘zoals schilders dat zeggen’, maar Bre
dero heeft het wel over een bepaald soort schilders, na
melijk zij die bewust willen werken naar het leven, alsof 
dat de schilders bij uitstek zijn. Hierdoor krijgt ‘schilder
achtig’ althans in deze passage een krachtige bijklank van 
‘naar het leven’.22

De tweede plaats waar Bredero het begrip ‘schilder
achtig’ hanteert is in het voorwoord van de Spaanschen 
Brabander uit 1618. Hij schrijft daar: ‘Want ic stel u hier 
naacktelijck en schilderachtigh voor ooghen, de mis- 
bruycken van dese laatste en verdorven werelt.’ Bredero 
kondigt aan dat hij in zijn toneelstuk de ondeugden zal 
laten zien van de moderne, zondige wereld, en hij zal dat 
doen onverbloemd en ‘schilderachtig’. Het is wel zeker 
dat Bredero dit voorwoord schreef kort voor of kort na de 
zojuist besproken tekst. Ook hier dringt zich een dubbele 
betekenis op, die vrijwel gelijk is aan die in de vorige pas
sage, namelijk die van ‘als een schilder’ of ‘als in een schil
derij’, maar dan wel als een bepaald soort schilder en een 
bepaald soort schilderkunst, namelijk een die de werke
lijkheid ‘naacktelijck’, dat wil zeggen onverhuld en onver
fraaid, ‘naar ’t leven’ weergeeft. De begrippen ‘schilder
achtigh’ en ‘naacktelijck’ zijn hier bijna equivalent, zoals 
‘alla pittoresca’ bij Lombard ‘onversierd’ betekende. In 
beide gevallen zijn het schilders die spreken over hun 
eigen taalgebruik. Blijkbaar is het juist dit gebruik van 
‘schilderachtig’, dat Van Mander zo graag had willen ver
anderen!23

Sinds Van Mander het had over de ‘schilderachtige’ kop 
van Rijck met de Stelt heeft het lang geduurd voor we in 
de literatuur weer een plaats tegenkomen waar het woord 
gebruikt wordt om iets in de werkelijkheid mee aan te 
duiden. Ditmaal gaat het om landschappen. Constantijn 
Huygens Senior was een iets jongere tijdgenoot van Bre-

3 Willem Schellinks, Het 
oude stadhuis van Amster
dam, ca. 1650. Tekening 
met pen en penseel. Ge
meentearchief Amster
dam.

Het in 1652 afgebrande 
middeleeuwse stadhuis
complex is vele malen uit
gebeeld en werd kennelijk 
in de eerste helft van de 
zeventiende eeuw alge
meen beschouwd als bij 
uitstek schilderachtig: het 
was kleurrijk, door de tijd 
getekend en onregelmatig 
van structuur. Schellinks 
heeft dit karakter nog be
klemtoond door een (ogen
schijnlijk) ongekunstelde 
compositie en een quasi- 
slordige lijnvoering.

dero. In zijn bekende gedicht ‘Ooghen-Troost’ — opge
dragen aan de door blindheid bedreigde Lucretia van 
Trello - wijdt hij een lange passage aan de schilderkunst 
en haar beperkingen. Met bijtende spot schrijft hij over 
kunstenaars die zich ‘scheppers’ wanen. Hij vervolgt 
dan:

Gaet met haer wandelen door Boom en Berg en Dalen,
Dat’s, seggens’, een gesicht dat Schilderachtigh staet 
[...]
Afy dunkt sy seggen, God maekt konstighe Copijen 
Van ons oorspronckelick [...].24

Het is moeilijk vast te stellen of de calvinist Huygens 
hier alleen een vrome woordspeling maakt, of dat hij zich 
werkelijk dogmatisch boos maakt over de arrogantie van 
een dergelijke manier van spreken. ‘Schilderachtig’ kan 
in dit verband immers ook worden begrepen als ‘geschikt 
om te schilderen’, in plaats van als ‘het lijkt wel geschil
derd’. Hoe dat ook zij, de passage maakt duidelijk dat de 
uitdrukking in Huygens’ omgeving in gebruik was.25

Huygens’ woordenspel met de betekenissen van 
‘schilderachtig’ is in zoverre verwant aan de teksten van 
Bredero, dat ook Huygens het woord betrekt op het 
schilderen ‘naar het leven’. De schilder is voor hem even
eens een nederige navolger van de werkelijkheid, echter 
niet uit vrije verkiezing, maar uit de aard van zijn beroep. 

Dat het hier toch om meer ging dan alleen een literair

grapje blijkt uit het feit dat enige tientallen jaren later, in 
1670, de boekhandelaar Willem Goeree in zijn Inley- 
dingh tot de practijck der Al-gemeene Schilder-konst dezelf
de kwestie al in het begin van zijn verhandeling opnieuw 
aan de orde stelt, onder het motto ‘*t Woort Schilderach
tigh qualijck gebruyckt’. Goeree maakt zeker geen grap
jes, maar spreekt uitvoerig over het onvermogen van de 
mens om zelf te scheppen en op de taak van de schilder 
om Gods schepping weer te geven en niets dan dat: ‘Uyt 
dit gene dan geseyt is, blijckt dat het spreeck-woort 
(wanneer wy yets aerdighs in ’t natuerlijck leven be
schouwen) dat is Schilderachtigh, qualijck gebruyckt wort, 
[...] alsof de Schepselen maer ten naesten by soo Gees- 
tigh, Cierlijck ende Playsant en waren, als de Geschilder
de dingen, dat eenen grooten mislagh is, ten ware men 
het soo wilde nemen, dat Schilderachtigh, (te weten) 
waerdigh om syn playsantie, aerdighe verkiesinghe, ende 
grootsheyt geschildert te werden.’ Goeree citeert daarbij 
met instemming bovengenoemde regels van Huygens.26

Het lijkt wel duidelijk dat Huygens en Goeree het 
woord ‘schilderachtig’, om misverstand te vermijden, lie
ver uitsluitend toegepast wilden zien op het landschap in 
geschilderde vorm. Ook bij hen overigens wordt de vraag 
wat nu zo’n ‘schilderachtigh gesicht’ was, al dan niet in 
geschilderde vorm, niet met zoveel woorden beantwoord. 
Evenals Van Mander kiezen zij niet voor bepaalde kan
ten van de natuur of een bepaald soort landschappen, 
althans niet erg expliciet. Gezien de woordkeus en de
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context was die voorkeur er wel degelijk, maar blijkbaar 
was ze te vanzelfsprekend om er woorden aan te beste
den.

Een dergelijke voorkeur blijkt ook uit de geschilderde 
(en getekende en geëtste) Nederlandse landschappen. 
Het is opmerkelijk dat bepaalde aspecten van het toen
malige werkelijke landschap opvallend ontbreken in de 
beeldende kunst van de zeventiende eeuw. Juist in die 
tijd werden vooral in Holland op grote schaal infrastruc
turele werken uitgevoerd: bedijkingen, ontginningen, 
droogmakingen, met de daarbij behorende wegen, kana
len, dijken, molenparken, boerderijen en buitenplaat
sen. En juist dit nieuwe landschap, dat, voor zover we dat 
kunnen reconstrueren, gekenmerkt moet zijn geweest 
door een betrekkelijk hoge graad van orde, efficiency, 
rationaliteit en geometrie, ontbreekt.

Wat ook ontbreekt is de planmatige nieuwbouw in de 
stad. Een goed voorbeeld is de spectaculaire uitleg van 
Amsterdam van 1612 en daarna. Uit de reisverslagen van 
bijvoorbeeld Venetiaanse diplomaten weten we dat zij 
hoog opgaven van Amsterdam als stad, en wel in het bij
zonder wegens de schoonheid en regelmaat van de mo
derne gebouwen en de rechte grachten met de bomen die 
op vaste afstanden geplaatst zijn.27 Toch bestaat van dat 
alom bewonderde staal van moderne bouwkunst en ruim
telijke ordening geen enkele tekening, prent of schilderij 
van voor het midden van de eeuw. Dit wijst op een mis
schien nauwelijks bewuste, maar duidelijke negatieve 
keuze van de Noordnederlandse kunstenaars en hun pu
bliek. Het is duidelijk dat dit soort door ratio en orde be
paalde landschappen door de grote meerderheid van het 
publiek niet ‘schilderachtig’ in de zin van ‘schilderwaar
dig’ gevonden werd.

Overigens was de produktie van landschappen in de 
eerste eeuwhelft in dit land enorm, zowel van gefanta
seerde als van Italiaanse en van Nederlandse landschap
pen. Ook de variatie in stijl en onderwerp is heel groot. 
Men hoeft, alleen al bij kunstenaars van het Hollandse 
landschap in engere zin, maar te denken aan de verschil
len tussen bijna-tijdgenoten als Avercamp, Bloemaert, 
Esaias van de Velde, Saenredam of Jan van Goyen.

Het is niet eenvoudig deze duizenden produkten van 
onderling sterk verschillende meesters onder één stylis— 
tische of esthetische noemer te vangen, maar een aantal 
gemeenschappelijke kwaliteiten mag men er in de eerste 
eeuwhelft zonder overdrijving aan toekennen: ten eerste 
een streven naar afwisseling en verscheidenheid van on
derwerp, ten tweede een onnadrukkelijke en vaak tame
lijk losse compositie, ten derde een hoge mate van le
vensechtheid of natuurlijkheid, ten vierde een zekere 
verdoezeling van het geometrische element, als het ge
kozen onderwerp daartoe al aanleiding gaf, en ten vijfde 
een voorkeur voor het atmosferische en andere vormen
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van het gevoelsmatige boven het mathematische per
spectief. Het schilderachtige landschap waar Huygens 
op doelde had dus ruime, maar wel duidelijk aanwijsbare 
grenzen (afb.3).

Dergelijke beperkingen zijn ook aanwijsbaar bij andere 
genres als het stilleven en het gezelschapsstuk. Er be
staat daarvoor een onverwachte maar uitermate interes
sante bron, namelijk de Duitse schilder-schrijver Joa
chim von Sandrart, die enige tijd bij Rembrandt in de 
leer is geweest. In zijn Teutsche Academie van 1675, ge
schreven bijna dertig jaar na zijn verblijf in Amsterdam, 
schrijft Sandrart over de onderwerpkeuze van zijn toen
malige leermeester: ‘Er hat aber wenig antiche Poetische 
Gedichte, alludien oder seltsame Historien, sondern 
meistens einfaltige und nicht in sonderbares Nachsinnen 
lauffende, ihme wohlgefällige und schilderachtige (wie sie 
die Niderländer nennen) Sachen gemahlet, die doch vol
ler aus der Natur herausgesuchter Artigkeiten waren.’28 
Weer treft de verbinding van ‘alledaags’, ‘eenvoudig te 
begrijpen’, met ‘volstrekt naar de natuur’, ‘authentiek’. 
Daarnaast geeft Sandrart met ‘herausgesuchter Artig
keiten’ duidelijk aan dat voor een schilder als Rembrandt 
niet zo maar alles schilderachtig was wat zich in de natuur 
voordoet.29

Zes jaar na Sandrart kwam Andries Pels met hetzelfde 
verhaal, en nu nog duidelijker:

Die door de gansche Stad op bruggen, en op hoeken,
Op Nieuwe, en Noordermarkt zeer yv 'rig op ging zoeken
Harnassen, Moriljons, Japonsche Ponjerts, bont,
En rafelkraagen, die hij schilderachtig vond [...]

Rembrandt was blijkbaar de meest uitgesproken verte
genwoordiger van de traditionele opvatting van ‘schilder
achtig’.30

Tot de jaren zeventig was er in de schaarse Nederlandse 
kunstliteratuur overigens geen sprake van discussie over 
•wat wel of niet ‘schilderachtig’ is. Dat was ook niet nodig, 
zolang iedereen het daarover vanzelfsprekend eens was. 
De eerste keer dat het begrip uitdrukkelijk ter sprake 
wordt gebracht in de kunstliteratuur is pas in 1671, en 
dan is er wel degelijk sprake van meningsverschil. Sinds 
het midden van de eeuw zijn de Nederlandse kunstlief
hebbers namelijk in aanraking gekomen met het Franse 
classicisme, en omstreeks 1670 verschijnen er een paar 
theoretische werken waarin deze leer meer of minder 
streng wordt toegepast op de praktijk van de teken- en 
schilderkunst.31

Voor ons is hier met name van belang het tweedelige 
werk van de kunstliefhebber en amateur-tekenaar Jan 
de Bisschop, de Icones en de Paradigmata (1668-71), 
waarin hij aan de hand van reprodukties van klassieke en
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4 Gerrit Berckheyde, De Dam te Amsterdam met het nieuwe stad
huis van Van Campen,1674. Schilderij op paneel. Collectie Am
sterdams Historisch Museum.

Dit schilderij voldeed vermoedelijk geheel aan de door De Bis
schop geformuleerde nieuwe norm voor het schilderachtige: 
het hoofdonderwerp is een modern classicistisch gebouw en de 
compositie is helder, evenwichtig en opgebouwd in streng geo
metrische vormen.
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Italiaanse voorbeelden uiteenzet wat de regels van de 
kunst zijn. De Paradigmata draagt hij op aan Johan Six, 
en in die uitvoerige opdracht zet De Bisschop zich met 
zoveel woorden af tegen de traditionele opvatting van 
het begrip ‘schilderachtig’, en hij doet dat door een paar 
krasse tegenstellingen te poneren, waarmee hij voor 
het eerst, zij het in negatieve zin, aangeeft wat zijn voor
gangers als ‘schilderachtig’ gewaardeerd hadden.32 Hij 
schrijft:

Dat ’t geen in ’t leven, ’t welck het voorbeeld is, wert schoon 
gheacht, daer voor insghelijcks te achten staet inde konst des 
levens afbeeldingh. Want het is claerlijck een verkeertheyt van 
oordeel te gelooven dat ’t geen in ’t leven voor ’t gesicht is af- 
sienelijck, inde konst en uytgebeeld sij goet en behaghelijck.

Dat wil zeggen: de werkelijkheid is het voorbeeld voor de 
kunst. Datgene nu, wat in de werkelijkheid mooi is, is ook 
mooi in de ‘konst des levens afbeeldingh’, dus in afgebeel- 
de vorm. Wat in werkelijkheid lelijk is, is in afgebeelde 
vorm, als kunstwerk, dus ook lelijk. Hij voegt eraan toe 
dat sommige mensen helaas menen

dat meer schilderachtich sij en voor de konst verkieselijck een 
mismaeckt, out, verrimpelt mensch, als een welgemaeckt, fris 
en jeugdigh; een vervallen of ongeschickt gebouw, als een 
nieuw en nae de konst getimmert; een bedelaer en boer, als een 
edelman of Coningh; een dorre, cromme en qualijck gewassen 
boom, als een groene en wel gekroonde [...].

‘Schilderachtig’ betekent hier dus: ‘voor de kunst verkies
lijk’. De kunstenaar moet kiezen uit wat de werkelijkheid 
hem biedt. En wat is er dan wel verkieslijk? Datgene wat 
in werkelijkheid ‘schoon’ geacht wordt. En wat is er dan 
schoon? Wat mensen betreft zijn dat fraai gebouwde 
jeugdige, liefst aristocratische figuren; wat gebouwen be
treft: nieuwe en volgens de classicistische regels van de 
kunst ontworpen gebouwen; wat de vegetatie betreft: 
groene, evenwichtig uitgegroeide bomen. Volstrekt niet 
schilderachtig zijn daarentegen mismaakte of oude en 
rimpelige mensen, vervallen of raar in elkaar zittende 
gebouwen, en dorre of kromgegroeide bomen.

Schilderachtig is dus gelijk aan jong, regelmatig, over
zichtelijk, en in het algemeen voldoende aan het classicis
tische schoonheidsideaal. Alles wat daar niet aan voldoet 
is lelijk en dus niet schilderachtig.

Veel mensen denken daar anders over, aldus De Bis
schop, maar ten onrechte:

Welcke verkeertheyt nochtans voor weynich jaren by vele en 
voorname fraeye geesten onses Vaderlants seer diep was inge- 
wortelt, en geworden genoechsaem een gemeen gevoelen: soo 
dat by na alles dat voor het oogh verwerpelijck was, tot schilde

ren en teekenen verkoosen ja gesocht wiert als heilichdom en 
wat bisonders.

Tot voor kort, dus tot in de jaren zestig, aldus De Bis
schop, vond eigenlijk iedereen in dit land, ook ontwikkel
de en beschaafde mensen, het volstrekt normaal dat een 
kunstenaar lelijke dingen uitzocht om te schilderen. Nu 
is het juist dat ‘het leven’, de werkelijkheid, het volmaakt
ste voorbeeld is voor de kunstenaar, en dat alles daaraan 
moet worden ontleend. Men heeft echter hieruit ten on
rechte geconcludeerd dat de kunstenaar het leven zonder 
onderscheid moet volgen. De Bisschop heeft daar ook wel 
begrip voor, immers, het lelijke heeft vaak iets onge
woons. Als die voortrelfelijke meesters de klassieke 
kunstleer hadden gekend, dan was zoveel talent niet aan 
die vuiligheid verspild, maar besteed aan de juiste keuze 
van thema en onderwerp. Want het gaat er niet om in het 
wilde weg van alles na te schilderen, maar om de keuze 
van het beste en het schoonste. Immers, het hoogste en 
misschien wel het enige doel van de kunst is ons altijd in 
beeldvorm datgene voor ogen te stellen wat wij wel altijd, 
zij het tevergeefs, in de werkelijkheid zouden willen zien. 
De kunstenaar streeft dus de verbeelding van het ideale 
na, en schilderachtig is wat in de natuur het ideale het 
meest nabijkomt.

Met het begrip ‘schilderachtig’ in de traditionele zin, 
zoals we dat zojuist hebben onderzocht, weet hij in feite 
geen raad, omdat dat in de classicistische theorie niet be
staat. Dit algemeen aanvaarde begrip was veel ruimer en 
impliceerde niet alleen mooie mensen en gebouwen maar 
alles wat karakteristiek, bijzonder of zonderling was, in
clusief het letterlijk a-normale, het afwijkende en het 
lelijke.

De Bisschop introduceert nu voor de beoordeling van 
zowel kunstwerken als de werkelijkheid een nieuw en 
streng criterium, namelijk het begrip ‘schoonheid’ in clas
sicistische zin, en plaatst dat boven het bestaande crite
rium van schilderachtigheid. Vervolgens annexeert hij het 
bestaande woord en geeft het een nieuwe inhoud, die vol
doet aan het nieuwe criterium van schoonheid.

Over het landschap spreekt De Bisschop zich niet na
der uit, maar wel prijst hij de moderne classicistische 
bouwkunst van Jacob van Campen aan als voorbeeld zo
wel voor architecten als voor schilders. Geen wonder dat 
De Bisschop ook grote belangstelling had voor de mathe
matische perspectief (afb. 4).

Het is algemeen bekend dat het classicistische schoon
heidsideaal vanaf het midden van de eeuw een groeiende 
invloed heeft gehad op de kunsttheorie en -praktijk in 
ons land. Zo streng en dogmatisch als bij De Bisschop 
komen we het niet meer tegen, maar elke kunstenaar of 
schrijver over kunst stond vanaf omstreeks 1650 voor de

keuze van óf het traditionele kwaliteitsbegrip ‘schilder
achtig’ te handhaven, óf het op de een of andere manier 
in overeenstemming te brengen met die nieuwe classicis
tische norm.

In de kunstpraktijk gebeurde meestal het laatste. Een 
mooi voorbeeld daarvan is de illustratie van het embleem 
‘Op het beschouwen van een schilderachtig Landschap’ 
in het embleemboek De Schoole der Wereld van Frans van 
Hoogstraeten, uitgegeven in 1682 en 1687.33 De strek
king is ‘Dat de Wereldsche schoonheden en vermakelijk
heden niet te pas komen bij de schoonheid des Hemels, 
en de vreugde der Zaligen’. In het commentaar lezen we 
onder andere:

Met wat bekoorlijkheid en zwier
Ontvouwt en opent zich alhier
't Veelvuldig wezen om ons heen
Van Bergen, Daelen, Stroomen, Steen’
Bosschaedjen, Hoven, Velden Wey?
[...]
Dies dunkt ons zulk een schoon verschiet
Waer in mijn hert zijn lust geniet,
Voor een geschildert land te gaen,
Dat levende van verf gedaen
[...]
Niet door een menschen-handgemoeid,
Maer uit des Aller hoogsten Kunst
Ontleenende dien val en gunst.3*

De strekking is een variant op het bovengeciteerde ge
dicht van Huygens, ditmaal echter met een illustratie, die 
een toonbeeld van schilderachtigheid volgens de smaak 
van omstreeks 1680 moet geven. Dit landschap is opge
bouwd volgens hetzelfde principe als Het laantje van Mid- 
delhamis van Hobbema, dat uit dezelfde tijd dateert: een 
hoofdthema dat duidelijk in geometrische vormen is ge
dacht, maar dat in onderdelen zoveel mogelijk gevarieerd 
wordt weergegeven. Ditmaal biedt de achtergrond boven
dien (geheel tegen de classicistische beginselen!) een met 
het vriendelijke laantje contrasterend woest landschap 
met rotsen en wilde sparren. Men kan concluderen dat 
Van Hoogstraetens illustrator, anders dan De Bisschop 
bedoeld had, diens begrip ‘schoonheid’ in feite onderge
schikt maakt aan het traditionele schilderachtige (afb. 5).

Overigens maken De Bisschops eigen landschapsteke- 
ningen duidelijk dat ook hij in de praktijk minder streng 
was dan in de leer. Deze landschappen tonen een onmis
kenbaar mathematisch perspectief, een contrastrijke 
lichtval en een zekere voorkeur voor geometrisch bepaal
de thematiek, maar de hieruit voortvloeiende strengheid 
wordt systematisch verzacht door onregelmatige elemen
ten, vooral door het gebladerte. Vermoedelijk doelt De 
Bisschop op dit soort bescheiden maar aangenaam ogen
de landschappelijke thema’s en de weergave daarvan, als

[Z SCHOOLE
Dan dat my een belijdenis >
Die uy terlijk aen yder is ,
Ganfch heerlijk toone, ja een licht,
Dat zich Godsdienftig houd in plicht.

V. Oƒ het lefchouwen van een fchilckrachtig 
Lantfchap.

Dat de wereltfche fchoonheden en vermakelijkheden niet te 
pas komen by de fchoonheid des Hemels, en de 

vreugde der Zaligen.

*t Veelvuldig wezen om ons heen
Van Bergen, Daelen, Stroomen» Steen,

Bof

5 Arnold Houbraken, Een schilderachtig landschap, ca. 1680. 
Ets. Afgedrukt in: Joseph Hall, De Schoole der Wereld [...], Am
sterdam 1682.
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6 Jan de Bisschop, De tuin van het huis van Huygens in de Haag 
gezien naar het Mauritshuis, 1668-1671. Tekening met pen en 
penseel. Collectie Haags Gemeentearchief, Den Haag.

In tekeningen als deze verzacht De Bisschop met het ‘vorm
loze’ geboomte de strenge vormen van de classicistische bouw
kunst en tuinaanleg, en daarmee ook zijn eigen strenge theorie 
van het schilderachtige.
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hij schrijft: ‘Hetgeen nu schoon, of om beter te seggen 
bevallich is en aengenaem met weinich konst en ware 
deught, sal veel of weinich in achtingh sijn na dat de kennis 
en ’t begrip der liefhebbers klein of groot is.’35 Dit is een 
belangrijke passage, want in feite introduceerde De Bis
schop hier met het begrip ‘bevallig’ een ontsnappings
clausule voor de smaakvolle en weinig pretentieuze land
schapskunst die hij ook zelf op kleine schaal beoefende 
(afb. 6).

Deze mogelijkheid van een minder scherp slijpend 
soort classicisme zien we dan aangegrepen worden door 
Samuel van Hoogstraeten, als hij in 1678 schrijft:

De Schilderkonst is ook onzes bedunkens zoo edel, dat men ze 
schier als schande aendoet, wanneer men iets, dat niet be- 
zienswaerdich is, daer door uitbeeldt. Jae men behoorde niets, 
dan wat aerdich en bevallijk is, door haer te vertoonen. En hier
om wordt alles, wat men schoon, geestich, en volmaakt in de 
natuer vind, zelfs van den gemeenen man schilderachtich ge- 
noemt.3*

Dat dit gebruik niet alleen tot ‘den gemeenen man’ be
perkt bleef wordt geïllustreerd door De Bisschops vriend 
Constantijn Huygens jr., die als secretaris van Willem 111 
de grote oversteek naar Engeland meemaakt in 1688. In 
zijn dagboek schrijft hij herhaaldelijk over het Engelse 
landschap, dat hij soms ‘schoon en schilderachtigh’ vindt, 
dan weer ‘seer aardigh en schilderachtigh’, of‘plaisant en 
schilderachtigh’. In het particuliere spraakgebruik van 
deze ontwikkelde kunstliefhebber wordt het begrip 
‘schilderachtig’ inderdaad de aanduiding van een onge
differentieerd soort bevalligheid, die nader gespecificeerd 
kan worden door een tweede adjectief.37

De theoretische strijd tussen de classicistische interpre
tatie en de traditionele opvatting van wat schilderachtig 
is heeft lang geduurd. Bijna veertig jaar na het werk van 
De Bisschop, in 1707, vond Gerard de Lairesse het nog 
nodig om drie hoofdstukken van zijn Groot Schilderboek 
te wijden aan de vraag wat nu een schilderachtig land
schap is.38

Hij begint zijn betoog met een definitie. Het schilder
achtige, aldus De Lairesse, is het schoonste en uitgele- 
zenste, namelijk datgene wat waardig is om geschilderd 
te worden. Net als De Bisschop stelt hij dan voorbeelden 
tegenover elkaar: schilderachtig zijn bijvoorbeeld ‘gaave 
en regt opwassende boomen, welke rond van stam en 
zedig van loof en kruin zyn’; niet schilderachtig daar
entegen zijn ‘wanschaapene boomen, welker takken en 
loof zich woest en ongeschikt van ’t oosten na ’t westen 
spreyen; de stammen krom, oud, en geborsten, met veele 
kwasten en holligheden begroeid’. Schilderachtig zijn 

vlakke en ongrobbelige gronden, voorzien van zagte op- en af-
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gaande heuvelen; waterbeeken van klaare en stille stroomen, 
vermaakelyke doorzichten’, [...] cierlijke fonteinen, deftige hui
zen en paleizen, die verstandiglyk na de bouworder geordi
neerd, en met fraaye ornamenten verrykt zyn [,..].39

Evenals De Bisschop probeert De Lairesse het traditio
nele begrip ‘schilderachtig’ als het ware onschadelijk te 
maken door het tot een equivalent te maken van het 
schone in classicistische zin. Hij vult het schone echter 
veel minder streng in dan De Bisschop. Schoon heeft bij 
hem namelijk, zoals we zojuist zagen, een sterke bijklank 
van bevallig, elegant, sierlijk, en elders in zijn boek ge
bruikt hij het woord bevallig zelfs als equivalent van 
schilderachtig.40 De drie begrippen vloeien bij De Lai
resse dus min of meer ineen.

Ter illustratie van zijn opvattingen beschrijft De Lai
resse in detail hoe hij zich een schilderachtig landschap 
voorstelt. Hij doet dat in de vorm van een visioen.

De dag was bykans ten einde, en de zon op haar aangenaamste, 
schynende een weinig uit den westen, en veroorzaakende alzo 
lange slagschaduwen, ’t geen zeer lieffelyk en plaizant was, 
wanneer ik voornam my wat te gaan verlustigen. [...] Dus wan
delende, geraakte ik in een aangenaam gewest, ’t welk de lust
hof der gelukzalige zielen scheen te weezen. Daar ontbrak niets 
’t geen tot gerustheid van een vreedzaam gemoed kon strekken. 
Alles was schoon en ordentelyk. Het blinde geval had hier geen 
deel aan [...]. Men ging ’er langs wegen, die zo effen en gezui
verd waren, dat men de grond niet scheen te raaken. Een lieffe- 
lyke en zoete wind heerschte aldaar [...]. De bladerryke boo
men, ieder zo wel van stam als loof om ’t schoonste, beweegden 
zich byna onmerkelyk; [...] De lucht was schoon azuurblaauw 
[...]. De wolkjes wierden hier noch daar met geweld heen ge- 
dreeven, maar zweefden langzaam en stil, en verdweenen 
ongevoelig uit het gezicht. De sneeuwwitte zwaanen spiegelden 
zich in de klaare beeken [...].

In dit wellustig gewest [...] vond ik een zeer schoone fontein. 
[...] De pronkbeelden, daar op staande, waren op het aller- 
welstandigst verkoozen. Rondom dezelve stonden laage en digt 
mayboomen, tegen welker groen dit wit marmer deftig, doch 
zedig, afstak, [...] ’t welk zeer aangenaam in ’t oog was.41

Dit is, enigszins bekort, het begin van een omstandige 
beschrijving van wat de auteur in de kantlijn noemt Be- 
schryving van een Schilderachtig Gezicht. Let op de 
adjectieven: enerzijds gaat het dus om wat hij schoon en 
ordentelijk noemt, deftig en zedig, effen en netjes, alles 
op zijn plaats, kortom keurig. Anderzijds gaat het hem 
om wat aangenaam, plaizant, wellustig, liefelijk en zoet 
is. En deze beide kwaliteiten leiden dan tot een paradijse
lijk effect, dat de mens rust en vrede biedt.

De Lairesse parafraseert De Bisschop als het gaat om 
de theorie van het schilderachtige, maar hij onderscheidt 
zich bij nader inzien in meer dan een opzicht van De Bis
schop. De Lairesse geeft veel meer aandacht aan het 
landschap naast de architectuur en in het algemeen aan
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7 Gerard de Lairesse en Johannes Glauber, Italiaans land
schap (detail), ca. 1687. Kamerschildering op doek afkomstig 
uit Amsterdam. Museum Beeckestijn, Velsen.

De Lairesse bracht zijn aan De Bisschop ontleende theorie 
van het schilderachtige in praktijk in sterk geïdealiseerde 
‘klassieke’ landschappen.
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de levende natuur naast de klassieke voorbeelden. Je zou 
kunnen zeggen dat De Bisschop vooral keek naar Le 
Brun en Poussin, en De Lairesse naar Claude Lorrain, 
met dien verstande dat De Lairesse de ‘bevalligheid’ in 
diens werk sterk aanzet en haar een sentimenteel waas 
geeft (afb. 7).

De Lairesse heeft ook veel aandacht voor kleur, maar 
ook hier gaat het erom de juiste kleuren te kiezen. Het 
groen van de bomen steekt deftig af tegen het wit van de 
architectuur, en dat onder een azuurblauwe lucht:

Doch het geen beklaagd moet worden, is dat menschen, die 
voor goede en ervaren Konstenaars in het Landschapschilde- 
ren willen doorgaan, dat, zeg ik, de zulke het schoone groen 
geheel uit hunnen Schilderyen verbannen, en, in plaats van 
’t zelve, zwart, geel, en meer diergelyke vaale koleuren daar in 
brengen.42 [Hiermee doelt hij kennelijk op de generaties van 
Van Goyen en Rembrandt.]

Wat de compositie betreft toont De Lairesse wel begrip 
voor de kritiek op het strenge classicisme. In een be
schouwing over het schilderen van tuinen merkt hij op: 
‘En het wordt ons geleerd, dat de regelmaatigheid styf, 
en niet schilderachtig is; en dat men derhalven die, zo 
veel mogelyk is, moet vermyden.’ Dat geeft hij toe, en hij 
zegt dan:

Het is onwederspreekelyk, dat de dingen, die in een regel en 
order bestaan, niet mogen buitenregelig gemaakt werden, zon
der hunne eigenschap te niet te doen; maar het kan wel voor 
een tyd bedekt worden: en schoon een hof of bloemperk aan 
wederzyde regulier is, zyn wy in zulk een gelegentheid niet ge
noodzaakt die gelykheid te vertoonen. Eene zyde is genoeg: de 
rest kan men met het een of ’t ander bedekken, of breeken, als 
met een boom, steenwerk, kolom, of een hoek van ’t huis.

Men moet niet denken dat het niet nodig zou zijn ‘zom- 
mige regelmatige voorwerpen’ in een schilderij op te ne
men, ‘maar wanneer men slechts een stuk daar van ziet, 
kan men wel oordelen van het overige’.43

In dergelijke uitspraken kan De Lairesse moeilijk een 
zuivere classicist genoemd worden. Eerder zien we een 
poging om de classicistische regels van de kunst in over
eenstemming te brengen met een onuitroeibare behoefte 
om natuurlijkheid en afwisseling in de kunst te brengen.

Overzien wij nu hoe in grote lijnen het lot is geweest van 
het begrip ‘schilderachtig’ in de zeventiende eeuw, dan 
blijkt dat het van het begin af aan is toegepast zowel op 
de schilderkunst als op haar onmiskenbare voorbeeld, de 
zichtbare werkelijkheid ofwel de levende natuur. Steeds 
zijn beide aspecten erbij betrokken, in die zin dat het 
schilderachtige landschap verdient geschilderd te wor
den, en het schilderachtige kunstwerk op een voorbeel

dige manier ‘naar het leven’ gedaan is. Wat echter in de 
loop van de eeuw verandert is de invulling daarvan.

Tot ruim na het midden van de eeuw bestrijkt het be
grip ‘schilderachtig’ een breed terrein. Het kan beteke
nen ‘rijk gevarieerd, kleurrijk, afwisselend’, maar ook 
‘opmerkelijk, eigenaardig, karakteristiek, typisch’. On
der invloed van het classicisme zien we dan twee opvat
tingen ontstaan, die leiden tot twee oplossingen. Ten 
eerste een poging om de nieuwe regels van de kunst let
terlijk uit te voeren door een rigoureuze toepassing van 
het mathematische perspectief en een zwaar accent op 
vooral de classicistische bouwkunst. En ten tweede een 
manier die probeert de nieuwe theorie in overeenstem
ming te brengen met de blijvende behoefte aan een zekere 
levendigheid en afwisseling, vooral door de toepassing 
van kleur en vegetatie.

Deze laatste opvatting, die het helderst is omschreven 
door De Lairesse, heeft - althans in de Republiek - het 
karakter van het achttiende-eeuwse landschap en stads
gezicht grotendeels bepaald: levendig, charmant en na
tuurgetrouw, maar dankzij een ‘juiste’ verkiezing ook 
keurig, ordentelijk en zedig.

1 Het Groot Nederlandsch Woordenboek, deel 14, kolom 664-65 
s.v. ‘schilderachtig’, onderscheidt A Bnw. 1) Van den aard van 
een schilder, een schilder passend [...], 2) Gelijkend op het 
werk van een schilder, geschikt om het werk van een schilder te 
vormen, een bekoorlijk tafereel uitmakend of scheppend, en 
B Bijw. 1) Op de wijze van een schilder [...], 2) Als een bekoor
lijk tafereel. Van Dale Groot woordenboek der Nederlandse taal, 
editie 1984, geeft voor ‘schilderachtig’ twee betekenissen: 1. lij
kend op het werk van een schilder, geschikt om het onderwerp 
van een schilder te vormen, een bekoorlijk tafereel uitmakend, 
pittoresk; 2. (oneig.) een levendig of bont beeld gevend, beel
dend, suggestief. Voor ‘pittoresk’; schilderachtig, treffend voor 
het gezicht; oneig. ook van taal en literatuur gezegd. ‘Schilder
achtig’ wordt in beide handboeken dus, naast de letterlijke be
tekenis, vooral geassocieerd met ‘bekoorlijk’; ‘pittoresk’ met 
bont, levendig, suggestief.

2 Hussey, The Picturesque: Studies in a Point of View, Hippie, 
The Beautiful, the Sublime and the Picturesque in Eighteenth- 
Century British Aesthetic Theory.

3 De eerste schrijver die het woord gebruikt is Vasari. Hij be
handelt in zijn beschrijving van de verschillende manieren van 
tekenen ook het wassen en wit hogen van een pentekening op 
gekleurd papier, en hij zegt dan: ‘questo è molto alla pittores- 
ca, d.w.z. ‘deze manier lijkt erg op schilderen’ of ‘het effect 
lijkt erg op dat van een schilderij’. Ongeveer in dezelfde zin 
gebruikt Giulio Mancini het woord weer omstreeks 1625, als 
hij onderscheid maakt tussen ‘disegno pittoresco’ en ‘disegno 
scultorio, tussen ‘schilder-achtig’ en ‘beeldhouw-achtig’ te
kenen. Ook Lomazzo en Ridolfi gebruiken het in die betekenis. 
Zie Sohm, Pittoresco. Marco Boschini, pp. 90 vv en passim.

4 Sohm, ibid., pp. 195 vu. Het is niet ondenkbaar dat de opbloei 
van dit nieuwe begrip ‘pittoresco’ samenhangt met de tegelij-

kertijd groeiende invloed van het academische schoonheids
ideaal, dat immers sterke nadruk legde op het belang van de 
tekening. ‘Pittoresco’ in de nieuwe betekenis duidde namelijk 
vooral op kwaliteiten die in het algemeen juist ‘niet-tekenach- 
tig’ waren.

5 Een opmerkelijke uitzondering op die regel vormt Filippo
Baldinucci in zijn levensbeschrijving van Rembrandt. Hij ver
meldt daarin niet alleen diens ‘gusto pittoresco’ of ‘gedreven 
manier van schilderen’, maar ook de oude kledingstukken die 
Rembrandt kocht noemt hij ‘bizarri, e pittoreschi’. Hoogst 
waarschijnlijk is het woord hier gebruikt als vertaling van het 
Nederlandse ‘schilderachtig’, dat Andries Pels en Joachim von 
Sandrart hadden gebruikt om precies die oude voorwerpen uit 
Rembrandts verzameling aan te duiden! Filippo Baldinucci, 
Cominciamento, e progresso dell’arte, p. 80. Voor Pels en Sandrart 
zie hieronder.

6 Juist voor het ter perse gaan van dit artikel kreeg ik dankzij de 
bemiddeling van E. de Jongh de beschikking over Blommen- 
daal, Een scriptie over het gebruik van het woord 'schilderachtig’ 
in het Nederlands van 1600-1750. Hierin wordt een aantal door 
mij aanvankelijk voor dit artikel niet gebruikte plaatsen in de 
zeventiende-eeuwse literatuur genoemd. Grotendeels konden 
deze, met postume dank aan de schrijver, nog verwerkt wor
den. De strekking van het artikel is hierdoor overigens niet ver
anderd. Ik wil ook de heren H.Miedema, A.M. F.J. Moerdijk, 
D. G. Carasso en E. de Jongh danken voor hun vriendelijke sug
gesties, en de redactie van deze uitgave voor haar geduld.

7 Emmens, Rembrandt en de regels van de kunst (1964), in: Verza
meld werk, deel 2, 1979, pp.i52vv, i.h.b. p.163. Volgens Em
mens’ alleszins merkwaardige conclusie ‘is het conflict tussen 
het preclassicistische en het klassicistische begrip «schilder
achtig »te definiëren als een conflict tussen de opvatting dat de 
«imitatie» op zichzelf «vermakelijk» is, of zij nu het schone, 
dan wel het lelijke, dan wel beide weergaf, en de opvatting dat 
de «imitatie» in de eerste plaats het «schone» moet gelden, 
waarbij het lelijke alleen als contrapunt een rol mag spelen’.

8 Afzonderlijke studies over termen en begrippen in de Neder
landse kunstliteratuur zijn zeldzaam. Met name verdienen 
hier genoemd te worden De Pauw-de Veen, Bijdragen tot de 
studie van de woordenschat', id., De begrippen schilder, schilderij 
en ‘schilderen-, Miedema, Fraey en aerdigh, schoon en moy in Ka
rei van Manders Schilder-boeck. Zie verder noot 6.

9 Ik heb dankbaar gebruik mogen maken van Miedema’s onder
zoeksgegevens voor de in voorbereiding zijnde publikatie van 
de Levens met Engelse vertaling en commentaar van H.Mie
dema en R. Ruurs.

10 Van Mander, Den grondt, 1,28«-^, 29«-^.
11 Het is verleidelijk hier meteen te denken aan de hierboven ge

noemde tekst van Lambert Lombard, waar ‘alla pittoresca 
betekent ‘op de wijze van een (ongeletterde) schilder’. Wellicht 
verwijst ook Van Mander hier naar de alledaagse betekenis van 
‘als een schilder’, met de bijklank van ‘niet bepaald beschaafd. 
Dit zou goed passen in het streven van Van Mander om zijn 
vakgenoten als beroepsgroep meer aanzien te geven in de 
maatschappij.

12 Van Mander, Het Schilder-boeck, daer na in dry deelen 't leven 
der [...] schilders, p.298: ‘Hij is een man van stil en bequamen 
wesen hertlijck verheft en gheneghen meer en meer na te

soecken d’uyterste cracht en schoonheyt der Const Pictura: 
welcke/ghelijck sy Bloemaert, om synen schilderachtigen 
bloem-aerdt (van hem bloemigh verciert wesende) gheheel 
vriendlijck toeghedaen en gunstigh is/doet hij uyt rechte 
danckbaerheyt van Utrecht zijnen naem recht uyt de weerelt 
over loflyck voeren en draghen.’

13 Van Mander, 't Leven, f.128/-: Polidoro da Caravaggio leefde ‘in 
de schilderighe gulden eeuwe te Room ten tijde van Paus Leo 
de thiende’.

Ibid., f.77r: Apelles is als schilder opgeleid in ‘dat schilde
righe Siconien: want anders en scheen niet dat yemant wat 
cost /oft hy hadde daer ter studie gheweest’.

De jonge schilders tot wie Van Mander zich in het bijzon
der richt spreekt hij eenmaal aan met ‘schilderighe Jeughden. 
Zie Den Grondt, XIV, 32a: ‘Laet u dus veel /0 schilderighe 
Jeughden /aenghenaem wesen /en dienen ten besten.’

Interessant is ook de passage waar Van Mander de schilders 
oproept om hun kartons door hogen en diepen een ‘schilderig’, 
d.i. ‘geschilderd’ of ‘schilderij-achtig’ karakter te geven. Van 
Mander, Den Grondt, XII, i5«-e: ‘want gehoogd en gediept 
hoeft wel op gronden u cartoen schilderig aerdt te genieten / 
datter gants gheen ghebreck en zy bevonden aen afsteken / 
diepen / verheffen / ronden / soeticheyt / vloeyen / verdrij
ven / verschieten.’ Vgl. de boven aangehaalde zinsnede van Va
sari over vergelijkbaar bewerkte tekeningen ‘alla pittoresca. 
‘Schilderigh’ lijkt eerder dan ‘schilderachtig’ het Nederlandse 
equivalent van ‘pittoresco’, althans in de zestiende en de eerste 
helft van de zeventiende eeuw.

14 Van Mander, 't Leven, f. 292 v.
15 Ibid., f.256v.
16 Ibid., f.262v.
17 Ibid., f.6ov.
18 Het kan nauwelijks toeval zijn dat Van Mander juist de ‘schil

derachtige’ versiering van Achilles’ schild opvoert als het oud
ste bekende ‘schilderij’: het verhaal impliceert immers dat de 
schilderkunst is ontstaan uit de beschildering van wapenschil
den, maar dan niet het schild van een onbeschaafde middel
eeuwer maar een wapenschild van het hoogst denkbare klas
siek niveau. Een betere onderbouwing van zijn opzet om de 
schilderkunst de status van een vrije kunst te geven is moeilijk 
denkbaar.

19 Van Mander, Den Grondt, v, 62.
20 Ibid., vu,3.
21 Van Mander, 't Leven, f. 247 v.
22 Bredero, Boertigh, Amoreus, en Aendachtigh Groot Liedboeck, 

pp. 17-18.
23 Bredero, Spaanschen Brabander, p.133. Overigens was Bredero 

niet de enige auteur die ‘schilderachtig’ kon schrijven. Johan 
van Heemskerck noemde in 1637 Jacob Cats, omdat die be
paalde volksgebruiken ‘op ’t aerdighst afghemaelt’ heeft, ‘sul- 
ken schilderachtigen schrijver’. Betekenis en strekking zijn 
hier vrijwel gelijk aan die bij Bredero. Zie Van Heemskerck, 
Batavische Arcadia, p. 39-

Jan Six van Chandelier wilde ‘schilderachtig’ de lof zingen 
van het landschap van Oostkapelle. Zie Six van Chandelier, 
Poëzy, p. 88.

In 1678 schrijft Samuel van Hoogstraeten dat een schilder 
soms van dichters kan leren, als hij hen ‘soo Schilderachtich
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van lantschap hoort zingen’ als P.C. Hooft in zijn ‘Baeto’. Zie 
Van Hoogstraeten, Inleyding tot de Hooge schoole der Schilder- 
konst, p.138.

24 Huygens, Ooghen-Troost, p.74.
25 Dat wordt treffend bevestigd door het dagboek dat de teke

naar Willem Schellinks in 1664 bijhield van een tocht door 
Frankrijk met Lambert Doomer. Blommendaal, Een scriptie 
over het gebruik van het woord ‘schilderachtig', heeft vier plaatsen 
gevonden waar Schellinks het woord ‘schilderachtig’ gebruikt 
voor landschappelijke thema’s: ‘een vreemde steene brugh [...] 
is schilderachtig om over te gaan komen zomwijlen boeren met 
haar ezels daar over’; ‘een Hermitagie op de rotze aan de revier 
zeer schilderachtigh en playsant’ (Schellinks heeft deze Her
mitage ook getekend); allerlei in het landschap ‘wat fraaij en 
ook schilderachtigh was’; ‘een lange en schilderachtige brug 
over de Revier de Loire’. Zie Van den Berg, ‘Willem Schellinks 
en Lambert Doomer in Frankrijk’, pp.1-31 (i.h.b. pp.12,15 en 
19).

26 Goeree, Inleydingh tot de practijck der Al-gemeene Schilder-konst, 
p.21. Goeree gebruikt het woord ‘schilderachtig’ ook in an
dere, van oudere schrijvers bekende betekenissen. Zo noemt 
hij Vergilius een ‘Schilderachtigh Poet’. Deze dichter ‘singht 
met hooghdravende en schilderacht[igh]e veersen den onder- 
ganck van Troyen’; ‘kleedingen, Batallien, [...], ghy vintse by 
desen Dichter [...] gansch levendigh afgheschildert’ (op. cit., 
P-53)-

Later bespreekt hij in het hoofdstuk over de tekenkunst het 
gebruik ‘om een Landtschap na ’t leven af te Teyckenen; ofte 
om Schilderachtigh te spreecken, van t leven door te trecken’ 
(op.cit., p.74). Hier wordt wederom, net als bij Bredero, het 
spreken ‘op de wijze van de schilders’ direct verbonden met het 
tekenen naar het leven.

27 Blok, Relazione Veneziane; Venetiaansche berichten over de Ver- 
eenigde Nederlanden van 1600-1795, PP-I4~I5» 89, 91,103-04 en 
110-12.

28 Sandrart, L’Academia Tedesca della Architettura, Scultura et Pit- 
tura, oder Teutsche Academie der Edlen Bau-, Bild-, undMahlerey- 
Künste, p.203.

29 Vgl. Goeree’s ‘aerdighe verkiesinghe’ van enige jaren eerder 
(noot 26).

30 Filippo Baldinucci heeft de tekst van Sandrart vermoedelijk 
gekend en gebruikt voor zijn eigen commentaar op Rembrandt 
(noot 5).

31 Reeds in 1637 verscheen Franciscus Iunius’ De Pictura veterum, 
in 1641 gevolgd door de Nederlandse vertaling De Schilder- 
Konst der Oude, Begrepen in drie Boeken, Middelburg. Hierin 
geeft de schrijver een systematische uiteenzetting van de clas
sicistische schilderwijze. In Nederland heeft het werk aanvan
kelijk weinig aandacht gekregen, tot Goeree het opnieuw uitgaf 
in 1659 en 1675, beide malen voorzien van een nieuw titelblad. 
Zie Emmens, Rembrandt en de regels van de kunst, pp. 66-69.

32 Episcopius, ‘Aen den Wel-achtbaren Heer Iohan Six, Out- 
Schepen der Stadt Amsterdam’, in: Paradigmata Variorum Ar
tificum, Voor-beelden der Teken-Konst van verscheyde Meesters.

33 Hall, De Schoole der Wereld [...] in Nederduits Dicht gevolgt door 
Francis van Hoogstraeten. Emmens, Rembrandt en de regels van de 
kunst, citeert een Rotterdamse uitgave uit 1687. Er bestaan nog 
meer latere edities.

34 Hall, DeSchooleder Wereld, p.12.
35 Episcopius, Paradigmata, loc.cit. (noot 32).
36 Van Hoogstraeten, Inleyding tot de Hooge schoole der Schilder

kunst, p.287.
37 Journaal van Constantijn Huygens, den zoon, van 21 October 1688 

tot 2 September 1696, pp. 26,29 en 291.
38 De Lairesse, Groot Schilderboek, i.h.b. hfdst. xv (‘Van het 

woord Schilderachtig’), xvi (‘Van het Schilderachtig Schoon 
in de opene Lucht’) en xvn (‘Van het Onschoone en Verbro- 
kene, te onregt Schilderachtig genoemd’).

39 Ibid., 1, pp. 4181)1;.
40 Ibid., I, hfdst. v: ‘Van de Waarschynelykheid en Schilderach

tigheid in een Ordinantie van veel of weinig beelden’. Hier 
gebruikt de schrijver op p.55 de term ‘natuurlijkheid en beval
ligheid van een ordinantie’ als variant op de terminologie van 
de titel van het hoofdstuk.

41 Ibid., i, pp.42it o .
42 Ibid., i,p.359.
43 Ibid., 11, pp. 57-58.

Niet met verf, 
maar met woorden 
Het 'schilderachtige' 

van de knikkerscène in
de Spaanschen Brabander

Karei Bostoen

Van het woord ‘schilderachtig’ zijn de oudste, geregi
streerde vindplaatsen afkomstig uit werk van Carel van 
Mander en Gerbrand Adriaensz. Bredero. Dit houdt in 
dat ‘schilderachtig’ - voor zover we weten - voor het eerst 
in het Nederlands opduikt aan het begin van de zeven
tiende eeuw. Het is zelfs niet onmogelijk dat het woord 
door Carel van Mander is verzonnen, misschien op grond 
van ‘pittoresco’ bij Vasari. De Nederlandse variant 
(hoofdwoord ‘schilder’, met suffix ‘-achtig’) is wellicht 
ontstaan naar analogie van een bestaande term, bijvoor
beeld ‘boerachtig’.1 Maar veel meer dan een zich opdrin
gende taalkundige associatie signaleren, pretendeer ik 
hier niet.

Wat nu ‘schilderachtig’ betreft: noch in het klassiek 
Latijn, noch in het Neolatijn bestaat — voor zover mij 
bekend - een term die daarmee correspondeert.2 Toen 
deze term bij ons door Van Mander werd ingevoerd,3 be
tekende hij zoiets als ‘overeenkomend met de bekwaam
heid van een schilder’. Uit de bijdrage van Boudewijn 
Bakker blijkt dat Van Mander de term ‘schilderachtig’ als 
zeer lovend bedoelt en dat die steeds betrekking heeft op 
het weergeven van de natuur. Bij Van Mander hangt de 
betekenis van ‘schilderachtig’ samen met zijn ideaal
beeld van de schilder — om in poëticale, Aristotelische 
termen te spreken — met wat een schilder zou kunnen of 
moeten zijn. Volgens hem moet een schilder iemand zijn 
die door zijn verstandig gedrag en beschaving zelfs het 
hart van de primitieve boeren weet te raken.4

d e s c h il d e r  b r e d e r o We zullen hier niet langer 
bij Van Mander blijven stilstaan. Onderwerp van deze 
bijdrage is het werk van Bredero. Waarom Bredero? Om
dat hij de eerste Nederlandse literator is geweest die de 
term ‘schilderachtig’ op de literatuur heeft toegepast. 
Bovendien was Bredero — net zoals Van Mander trou

wens — schilder van zijn vak en daarnaast literator, zodat 
we benieuwd zijn naar de toepassing van deze schilders
term in een literair kader. Hoewel het niet mijn bedoe
ling is geweest opnieuw de discussie over het realisme 
aan te zwengelen, zal de lezer in mijn betoog toch veel 
oude strijdpunten herkennen.5

Van Mander en Bredero behoren niet tot dezelfde ge
neratie (toen Bredero geboren werd, was Van Mander al 
37). Ze hebben elkaar misschien nooit gesproken, maar 
Bredero zal Het Schilder-boeck ongetwijfeld hebben ge
lezen. Al was het alleen maar uit nieuwsgierigheid naar 
wat er hierin over het leven van zijn leermeester, Fran- 
cisco Badens - de italianiserende schilder van Antwerpse 
afkomst, ook bijgenaamd ‘il Carracci di Amsterdam’ — 
werd gezegd.6 Er bestaan trouwens ook diverse overeen
komsten tussen uitspraken van Bredero en Van Mander, 
die men vrij gemakkelijk kan vinden via het register in de 
editie-Miedema van Den grondt der edel vry schilder-const, 
s.v. Bredero.7 In 1616 droeg Bredero bij met een gedicht 
aan de heruitgave van Het Schilder-boeck, waarin na de 
Uytlegginghe, en singhevende verclaringhe, op den Meta
morphosis Publij Ovidij Nasonis ook voor het eerst Van 
Manders levensbericht verschijnt, dat lange tijd ten on
rechte aan Bredero is toegeschreven geweest.8 Op deze 
biografie volgt als enige gedicht Bredero’s lofdicht, een 
sonnet, getiteld ‘Toegift’.9 In de periode tussen 1604, 
toen Van Mander naar Amsterdam verhuisde, en diens 
dood in 1606 kan de achttienjarige, aankomende schilder 
Bredero de Vlaams-Haarlemse kunstenaar hebben ont
moet, maar dat is tot nu toe niet meer dan een plausibele 
veronderstelling. Wat er ook van zij, Stuiveling neemt aan 
dat Bredero zich het evenement van de begrafenis van 
Van Mander in de Oude Kerk niet heeft laten ontgaan.10

De vraag is: waren de schilderijen van Bredero ook 
werken waarin het schildersideaal, c.q. het ‘schilderach
tige’ dat Van Mander voorstond, tot uiting kwam? Dat is 
helaas niet na te gaan, daar er nog steeds geen werk van 
Bredero is getraceerd." Wat we over de schildersactivi- 
teiten van Bredero weten, is voornamelijk gebaseerd op 
een brief die hij aan zijn leermeester Badens heeft ge
schreven. Die brief is niet gedateerd, maar de uitgevers 
van het Memoriaal van Bredero, een boek waarin Brede
ro’s leven gedocumenteerd is, houden het op ‘mogelijk 
omstreeks 1610’, zonder overigens hun datering te moti
veren.12 Uit de brief blijkt dat Badens beloofd had aan 
Bredero’s vader een schilderijtje uit zijn bezit te lenen, 
namelijk een ‘stucxken van S[ebastiaen] Vrancx’. Over 
deze laatste meldt Van Mander niets meer dan: *[...] Se- 
bastiaen Vrancks, gheleert hebbende by Adam van Oort, 
en is nu oudt ontrent 31 Jaren / is seer aerdigh in Landt
schap/ Peerdekens/en beddekens.”3

Uit naam van zijn vader verzoekt Bredero het schilderij-
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tje in kwestie — uit de tekst blijkt dat het om een kopie 
gaat — te mogen lenen, hoewel Badens er nogal aan ge
hecht schijnt te zijn. Bredero belooft dat ze het niet uit 
huis zullen laten gaan en schrijft verontschuldigend dat 
zijn vader er nu eenmaal zijn zinnen op heeft gezet. Zijn 
vader zal het schilderijtje ‘tot een cieraet op syn plat be
waren [...] by syn Juweelen ende schat’. Als laatste reden 
voert Bredero aan dat het hem op dat moment goed zou 
uitkomen het schilderijtje te kopiëren. De brief geeft 
niet alleen blijk van een prettige verstandhouding tussen 
de Bredero’s en Badens, maar werpt ook licht op hun 
‘schilderachtige’ smaak. We weten helaas niet om welk 
schilderij van Vrancx het hier precies gaat.'4 Vander Au- 
wera bespreekt de schilderijen die ontstaan zijn uit een 
samenwerking tussen Vrancx en Jan i Brueghel en noemt 
de Bataliën, Hagelkruisfeest te Ekeren, Ijsvermaak op de 
Schelde aan het Kranenhoofd te Antwerpen, Overval, Ruiter
gevecht bij een molen en Overval op een karavaan? Zelf zag 
ik van Vrancx schilderijen in het Koninklijk Museum voor 
Schone Kunsten en in het Rubenshuis te Antwerpen, 
zoals Het gevecht van Leckerbeetje, Reizigers door rovers 
overvallen en De plundering van een dorp~, voorts op de ten
toonstelling in het Hessenhuis in het kader van ‘Antwer
pen 93, Culturele hoofdstad van Europa’ De Werf te Ant
werpen? De kunstopvattingen van Vrancx en Bredero 
lagen vermoedelijk niet erg ver uit elkaar. Daarvan getui
gen het ‘schilderachtige’ genoegen in volksvermaak en 
calamiteiten dat de schilder-rederijker Vrancx demon
streert en de genoeglijke weergave van het rauwe leven 
zoals de rederijker-schilder Bredero ons dit voorschotelt 
in zijn liederen, blijspelen en kluchten, naar het bekende 
adagium van Horatius uit diens Ars poëtica (vs. 361): ‘Ut 
pictura poësis’.

s c h il d e r a c h t ig ’ b ij b r e d e r o Laten we afstap
pen van de schilder Bredero, over wie we nauwelijks iets 
weten, en ons wenden tot de rederijker Bredero, die tot 
tweemaal toe in een literaire context de term ‘schilder
achtig’ gebruikt. De oudste vindplaats stamt uit de 
‘Voor-Reden Van G.A.Brederoos Geestich Liedt-Boex- 
cken, by hem selven uyt-ghegeven’. Het boekje is in 1616 
gepubliceerd te Leiden bij Govert Basson op het Rapen
burg 56 (nu café Barrera),'7 maar van deze editie is geen 
enkel exemplaar overgeleverd. Pas van de vierde druk uit 
1621 is een exemplaar bewaard gebleven, waarvan Stuive
ling in 1980 een facsimile-editie heeft bezorgd. In deze 
vierde druk is de voorrede van de derde druk uit 1618 ge
handhaafd.'8 Bredero begint met de mededeling dat hij 
zijn liederen opdraagt aan de meisjes en jongens. Hij ver
maant de jeugdige zangers nadrukkelijk om de woorden 
op zijn Oudamsterdams of Waterlands uit te spreken, 
anders zal de levendigheid van zijn teksten te niet worden 
gedaan. Want, schrijft hij, ik heb gebruik gemaakt van
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veel oude, gebruikelijke woorden die door latinisten (bij
voorbeeld door sommige geleerde Leidenaren) worden 
veroordeeld en geweerd. Op dit punt betoont hij zich 
conservatief. Ik gebruik namelijk de taal, schrijft hij, die 
ook dagelijks door de gewone man wordt gebruikt, en hij 
verklaart dat hij zich niet zal laten leiden door de waan
wijsheden van hen die hun kennis eerder aan buitenlandse 
boeken ontlenen dan aan hun eigen omgeving. In tegen
stelling tot deze lieden kent hij geen ander boek dan ‘het 
Boeck des gebruycx’. Mocht hij blijk geven van te wei
nig geleerdheid, dan bepleit hij clementie voor zichzelf 
als ‘ongeleerde Leke-broeder’ en toegeeflijkheid aan de 
gewone Nederlander met de woorden:

want ick heb als een schilder, de schilder-achtighe [= bij een 
schilder passende] spreucke ghevolcht, die daer seyt: Het zyn 
de beste Schilders die 't leven naest komen, en niet de gene die voor 
een geestich [= vernuftig] dinghen houden het stellen der stan
den buyten de nature, en het wringhen en buyghen der geleden 
en ghebeenderen, die sy vaack te onredelick en buyten de loop 
des behoorlickheyts [= in strijd met wat behoorlijk is] opschor
ten [= omhoogbrengen] en ommecrommen.1’

Het gaat hier nu niet om een mogelijke schampere op
merking in de richting van Frans Floris en andere ‘om- 
mecrommers van ledematen’ thuis te brengen, hoewel 
Bredero intussen voor ons heeft duidelijk gemaakt dat 
deze richting in de schilderkunst zijn sympathie niet had. 
Bredero deelt vervolgens mee dat hij de ongerechtighe
den weergeeft die boeren bedrijven, hoewel die onge
rechtigheden in feite door stadsmensen worden bedre
ven. Dit heeft hij gedaan omdat het anders te pijnlijk zou 
zijn en het hem kwalijk zou worden genomen door stads
mensen. In zijn eigen woorden luidt dit:

Veel dinghen heb ick op sijn boertsch gheset, die nochtans voor 
ettelijcke Ste-lieden haar Rekeninghe zijn, die ick, vermits ick 
hare sieckte, kranckheyt en schurfte kende, aldus heb moeten 
handelen [= behandelen], wetende dattet anders al te korresy- 
vtch [= invretend], bitter en te scharp byten soude, en om dat 
het by velen niet qualijck genomen soude werden, gaan sy al 
vermomt, onder boeren ghedaanten daer henen met verander
de namen en bekleedinghe: [...].20

Bredero stelt hier dat de weergave van een (gearrangeer
de) boerse realiteit verwijst naar een stadse realiteit. An
ders gezegd: hij heeft een ideëel doel. Door middel van 
de weergave van het rauwe leven van de boeren wil hij de 
stedelingen een spiegel voorhouden, zodat ze hun gedrag 
verbeteren.

Omstreeks dezelfde tijd gebruikt Bredero opnieuw de 
term schilderachtig’, namelijk in zijn voorrede of voor
woord bij de Spaanschen Brabander, getiteld ‘Tot den 
goetwillighen leser’ (1618). Deze voorrede is natuurlijk 
geschreven, nadat het stuk in 1617 was opgevoerd. Zij
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i Stuiken. Kinderprent, achttiende eeuw. Houtsnede. Konink
lijk Oudheidkundig Genootschap, Amsterdam. Fotoarchief 
J.Pluis te Noordsleen, inv.nr. 535^2.

bood de toneeldichter de kans zich te verdedigen tegen 
de kritiek die hem inmiddels ter ore was gekomen. Hij 
ontvouwt in het voorwoord de volgende redenering: het 
ligt in de menselijke aard om eerder de splinter in het oog 
van een ander dan de balk in het eigen oog op te merken. 
De eigen fouten worden toegedekt, maar die van anderen 
worden streng aangepakt. Zoals veel andere dichters en 
schrijvers heeft ook hij geprobeerd zijn voordeel te doen 
met de fouten van andere lieden. Daarop volgt:

Want ic stel u hier naacktelijck [= duidelijk] en schilderachtigh 
[= op de wijze van een schilder]2' voor oóghen, de misbruycken 
van dese laatste [= tegenwoordige] en verdorven werelt, de 
ghebreckelijckheyt [= zondigheid] van onse tijdt: en de Kerck, 
en straatmare [= algemeen bekende] mishandelinghen [= ver
keerde daden] van de gemeene man [= de gewone man, het 
volk]:

Met andere woorden: in mijn Spaanschen Brabander laat 
ik u onverbloemd en als een schilder de ondeugden, zon
den en ongerechtigheden zien waaraan de gewone man 
zich schuldig maakt. Enkele punten uit deze mededeling 
verdienen nadere aandacht. Onder de gewone man ver
staat hij geen boeren, maar stadsbewoners of meer spe
cifiek Amsterdammers. Maar wat betekent de zinsnede 
dat hij die ondeugden weergeeft als een schilder? Het 
antwoord op die vraag stel ik voorlopig uit. Een volgende 
vraag is: welk soort ondeugden had Bredero nu eigenlijk 
op het oog? Uit het vervolg van zijn voorwoord blijkt dat 
hij doelt op bedriegerij of bedrog, nadat hij eerst met een
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beroep op de decorumtheorie van de Oudheid heeft uit
gelegd dat zijn toneelfiguren op een levensechte manier 
spreken over de dingen die hen dagelijks bezighouden: 
‘Dat is, een Smit van yser en kooien, een Schilder van 
sijn veruwe, een Schoen-maker van sijn leesten, het 
welck ons niet onvoeghelijck en docht:’22

Met dit argument verdedigt hij zich tevens tegen de kri
tiek dat hij twee hoeren in zijn stuk laat optreden, die 
over hun beroepsbezigheden uitweiden. Sommige critici 
gaan tekeer tegen de ontucht, meent hij, andere hebben 
ten onrechte medelijden met schelmen en verdragen niet 
dat hij het tuig heeft aangepakt. De schurken die hij in 
feite op het oog heeft, zijn ‘de eerelóóse-geen-noot- 
hebbende-moetwillige-Banckeroetiers’.

Ten gevolge van de praktijken van deze lieden raken hun 
slachtoffers, de fatsoenlijke mensen, aan de grond.23 In 
dit voorwoord verklaart hij dus dat hij de praktijken van 
figuren als de Spaanse Brabander Jerolimo, een fraudu
leuze bankroetier, aan de kaak wil stellen. Wellicht teke
nend in dit verband is dat Van Mander zich eveneens on
gunstig over het failleren heeft uitgelaten, zij het dat de 
strenge doopsgezinde Van Mander - in tegenstelling tot 
Bredero - ook het faillissement ten gevolge van pech of 
overdreven risico’s nemen scherp veroordeelde. Zo on
dersteunde Van Mander in 1598 binnen de Haarlemse 
Gemeente der Oude Vlamingen met verve het bannen 
van de Bankroetiers of het Vermeulensvolk. Met de broe
ders die failliet waren gegaan, mocht men geen medelij
den hebben, luidde het parool, en hen kon men niet langer 
dulden in de gemeente, omdat ze hun naaste te kort had
den gedaan.24 Van Mander wijdde aan deze materie een 
liedeken dat in De Gulden Harpe is gepubliceerd.25

Het frauduleus bankroet is de enige ondeugd die Bre
dero zelf met name noemt in zijn voorwoord. Stutter- 
heim heeft erop gewezen dat de auteur nog vele andere 
oneerlijke praktijken een beurt geeft:26 het profiteren 
van de Amsterdamse welvaart door immigranten die de 
Hollandse zeden bederven, de bedelarij, de inhaligheid 
van Amsterdamse huisjesmelkers en hun trawanten, 
zelfs het gedrag van een overheidsdienaar als de Schout, 
die allereerst zijn eigen aandeel veilig stelt, moeten het 
ontgelden. Vandaar wellicht dat Bredero zijn stuk wijse
lijk in het verleden laat spelen, zoals Rooker heeft aange
toond, namelijk tussen februari 1578 (Satisfactie) en mei 
van dat jaar (Alteratie).27 Blijkbaar mocht het werk ook 
niet te direct zijn, niet te dicht bij de alledaagse werkelijk
heid staan.

Ik herhaal nu mijn eerder gestelde vraag: wat betekent 
de zinsnede dat hij die ondeugden weergeeft ‘als een 
schilder’? Op grond van situatie en context waarin Bre
dero de term ‘schilderachtig’ gebruikt, moeten we hier
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vaststellen dat deze term bij hem in feite de betekenis 
heeft van: als een schilder, wiens weergave van de werke
lijkheid is gearrangeerd ten dienste van een ideëel doel.

d e  k n ik k e r s c è n e Er is een scène in Bredero’s blij
spel waarmee niemand goed raad weet, maar die iedereen 
prachtig vindt, omdat ze zo herkenbaar is en boordevol 
leven zit. Ze is ook schilderachtig in de moderne beteke
nis van het woord (pittoresk, geeft een bont beeld enzo
voort). Ik hoop aan te tonen dat ze ook ‘schilderachtig’ is 
in de vroeg-zeventiende-eeuwse betekenis. Het gaat om 
de zogenaamde knikkerscène. Twee jongens knikkeren op 
het kerkhof bij de Oude Kerk en krijgen slaande ruzie. 
Over hun optreden schrijft Stutterheim:

En de jongens? Ze kunnen er niets aan doen, dat Bredero ze 
heeft uitgebeeld zoals ze zijn: treiteraars als ze de kans krijgen, 
en in hun spel evenals de volwassenen [...] bereid tot het corri
geren van de fortuin. Het is evenmin hun schuld, dat ze soms 
met hun eenmaal tweeën, soms met hun tweemaal tweeën zijn 
of schijnen te zijn en dat een 2oste-eeuwer hun tyde-eeuws 
maar slecht begrijpt. Wie zich aan hen en de door hen opgeroe
pen interpretatie-problemen ergert, doet goed te bedenken, 
dat ze hem ook de gelegenheid geven tot een bevrijdende lach. 
Juist naar aanleiding van de knikkerscène, van een scène dus 
waarvan niemand weet wat er wordt gezegd en wat er gebeurt, 
is in de waarderingsgeschiedenis van de Brabander voor het 
eerst Shakespeare’s naam genoemd?8

We zullen proberen het ‘schilderachtige’ karakter van 
deze scène aan te tonen, maar daarvoor moeten we haar 
eerst in het geheel van het stuk plaatsen.

De Antwerpse oplichter van lage adel Jerolimo Rodri- 
go komt naar Amsterdam om zijn schuldeisers thuis te 
ontlopen. Hij neemt een knecht in dienst, de Amster
damse straatjongen Robbeknol, en huurt een huis. Aller
lei kleine middenstanders bezorgen hem op zicht huis
raad en kostbaarheden als zilverwerk en schilderijen. 
Wanneer het op betalen aankomt, verdwijnt de Antwer
penaar met de Utrechtse schuit. Het huis is intussen leeg 
op een oud bed na, dat door de Schout wordt ingepikt. 
De mooie spullen vonden intussen hun weg naar de helers 
en de lommerd. De vogel is gevlogen.

De knikkerscène vinden we helemaal aan het eind van 
het eerste bedrijf. Daarvóór gebeurt nog het volgende: 
Jerolimo heeft Robbeknol aangenomen. Beiden hebben 
hun weinig opwekkende, maar tragikomische levensver
haal gedaan. Jerolimo is naar de mis in de Oude Kerk en 
heeft beloofd thuis te komen met vlees of vis voor de 
maaltijd. Zonder enig noemenswaardig verband met de 
hoofdhandeling krijgen we de eerste van drie kleinere 
scènes voorgeschoteld. De eerste is een kerkhoftafereel. 
Twee jongens, Aart en Krelis, pesten Floris Harmensz.,
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2 Stutken, tweede kwart zeventiende eeuw. Tegel, blauw. Alto- 
naer Museum, Hamburg. Fotoarchief J. Pluis te Noordsleen, 
inv.nr.937«9A.

3 Stuiken, midden zeventiende eeuw. Tegel, blauw. Particuliere 
verzameling. Fotoarchief J.Pluis te Noordsleen, inv.nrqaiA 
35-
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de kerkbediende die de honden uit de kerk moet verja
gen, en die in het algemeen verantwoordelijk is voor de 
orde in de kerk en op het kerkhof. Hij is oud en kreupel, 
en wordt door de jongens zonder enig ontzag bejegend. 
In de volgende scène treden de drie zogenaamde patriot
ten op die alle tijd hebben om met Floris Harmensz. te 
roddelen, de laatste nieuwtjes uit te wisselen, elkaar van 
alles te verwijten en om binnen de kortste keren op het 
thema ‘buitenlanders’ te belanden met de ‘Moffen’ en 
‘Poepen’ in de hoofdrol. Dan pas volgt als derde de knik
kerscène met de twee jongens, Joosje en Kontant, die 
van Floris Harmensz. klappen krijgen en van het kerkhof 
worden verjaagd. De drie kleinere scenes samen beslaan 
in totaal tweehonderd verzen. Daarvan zijn aan de hele 
knikkerscène minder dan vijftig verzen toebedeeld. De 
verbindende schakel tussen de drie scènes onderling is de 
oude, kreupele Floris Harmensz. Maar de uiterst dunne 
draad die hem met de hoofdhandeling verbindt, is 
slechts dat hij toezicht houdt bij een kerk waar Jerolimo 
de mis hoort, zonder dat die twee elkaar overigens tegen
komen in het stuk.

Nu is een dergelijke structuur - een hoofdhandeling, 
onderbroken door losstaande taferelen, meestal tussen
spelen of intermezzi genoemd — niet ongewoon in oudere 
rederijkersstukken. Het is hier niet de plaats om uitvoerig 
in te gaan op de functie van de tussenspelen in het zes- 
tiende-eeuwse en begin-zeventiende-eeuwse drama. We 
beperken ons tot wat Stutterheim over de knikkerscène te 
berde heeft gebracht. Men herinnere zich dat hij de be
vrijdende lach’ als de voornaamste functie van deze scene 
beschouwde. Hoezo ‘bevrijdend’ ? Zaten de toeschouwers 
dan zozeer in spanning vanwege de ernst van de hoofd
handeling? Gezien de magere actie en dito intrige is dit 
niet echt steekhoudend. Het is niet uitgesloten dat de 
knikkerscène een andere functie heeft gehad, die iets met 
het ‘schilderachtige’ te maken heeft. Zou bijvoorbeeld die 
knikkerscène ook niet emblematisch kunnen worden 
geduid? Had knikkeren, een handeling uit het dagelijks 
leven, niet een emblematische connotatie zoals zoveel 
van die dagelijkse bezigheden? Wat zegt onze meester- 
emblematicus uit de zeventiende eeuw, namelijk Jacob 
Cats, van het knikkeren, welke levenswijsheid verbindt 
hij eraan?

d e s c h ijn  v a n  h e t  s pe l In 1618, ternauwernood 
één jaar na de eerste opvoering van de Spaanschen Bra
bander, verscheen het ‘Kinder-Spel gheduyt tot Sinne- 
Beelden ende Leere der Zeden’ in het tweede deel van de 
Silenus Alcibiadis sive Proteus van Cats.2’ Kinderspelen 
kunnen emblematisch worden geduid, getuige Cats.

Al schyntet spel, het is een beelt 
Van aldatm’ in de werelt speelt;
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4 Stuiken, tweede kwart zeventiende eeuw. Tegel, blauw. Par
ticuliere verzameling. Fotoarchief J. Pluis te Noordsleen, inv. 
nr. 472/157.

5 Stuiken, midden zeventiende eeuw. Tegel, blauw. Particuliere 
verzameling. Fotoarchief J.Pluis te Noordsleen, inv.nr.605Z> 
86.



3° Niet met verf, maar met woorden

Al 's menschen woelen, engherel 
Isjock, isgeck, is kinderspel?0

In Cats editwprinceps is ‘Kinder-Spel’ nog niet voorzien 
van een afbeelding; dat zou pas in latere drukken het 
geval zijn, waar op een grote kopergravure een menigte 
kinderspelen wordt weergegeven, waaronder ook het 
knikkeren. De tekst met betrekking tot dit spel luidt als 
volgt:

Als 't knechjen met den knicker schiet,
Die liep, die blyft; die stont; die vliet;
Als eenich prince, lant o ffstadt,
Syn tyt van wel-stant heeft ghehadt,
Een ander coomter stooten aen,
Ensiet! dan ister me ghedaen.
Dat stont, verdwijnt uyt ons ghesicht,
En wert als uyt het spelghelicht:
Aldus gaet alle dinck int ront,
Het rijst, dat lach; het valt, dat stont?'

In de marge geeft Cats ter toelichting een citaat uit Lip- 
sius, dat ik hier eerst in vertaling weergeef: ‘Deze kring
loop van veranderingen zal voortduren zolang deze wereld 
zelf ronddraait. Alles verloopt in deze onvermijdelijke 
cirkelgang van geboorte en dood’ (‘Erit hic rerum in se 
remeantium Orbis quamdiu erit ipse orbis: Omnia ab- 
eunt in nascendi pereundique gyrum’). Wie de bron van 
Cats, De Constantia (1584) van Lipsius, erop naslaat, 
merkt dat Cats hier in feite twee losse zinnen van Lip
sius heeft samengevoegd, waarbij hij nog eens de volg
orde en de persoonsvorm ‘eat’ in ‘erit’ heeft gewijzigd.31 
Maar dat doet weinig af aan de duiding of strekking van 
het knikkerembleem. Blijkens de samenvatting van boek 
1, hoofdstuk 16, waaruit de citaten stammen, geeft Lip- 
s*us — hier geciteerd in de Nederlandse vertaling van Piet 
Schrijvers — voorbeelden van noodzakelijke verandering 
of ondergang in de gehele wereld. De hemel en de ele
menten veranderen en zullen eens vergaan. Hetzelfde 
kan men bij steden, provincies en koninkrijken waarne
men. Kortom, alles verloopt hier in een kringloop en 
niets is bestendig of onveranderlijk’.33 Met andere woor
den, het knikkerspel bij Cats moet emblematisch wor
den geduid als symbool van algemene veranderlijkheid, 
van opkomst en ondergang, geboorte en dood, indivi
dueel, nationaal en kosmisch.

BEDROG OMWILLE VAN HET GEWIN Het komt mij 
voor dat de knikkerscène bij Bredero daarentegen een 
heel andere symboolwaarde heeft dan bij Cats. Bij Bre
dero treffen we geen Lipsius-citaat aan of een andere 
geleerde verwijzing in de marge. We zijn afhankelijk van 
een zorgvuldige analyse van wat er in die scène precies

KAREL BOSTOEN

gebeurt. Hier volgt een poging tot reconstructie van het 
knikkerspel.34

De scène begint met Joosje die knikkers te koop aan
biedt, zes knikkers voor een duit. Zijn vriendje Kontant 
daagt hem hierop uit om ervoor te spelen, als hij durft. 
Wat wil hij, schieten of stuiken?35 Joosje vindt het laatste 
ook best en verlangt vier knikkers van Kontant om ze bij 
de vier te voegen die hij zelf in de hand heeft. De hoed 
van Kontant vormt de pot. Dan moet Joosje raden of er 
een even dan wel een oneven aantal knikkers in de hoed 
terecht zal komen. Joosje zegt: even, en gooit. Het gaat 
mis, Kontant telt er zeven in de hoed en Joosje is zijn 
knikkers kwijt. Geeft niks, zegt Joosje. Hij neemt nog 
eens vier knikkers en geeft die aan Kontant. Nu moeten 
er kennelijk acht in de hoed worden gegooid. Lukt het 
Kontant niet, dan is hij alles kwijt, ook zijn vorige inzet, 
want ze spelen dubbel of quitte. Nadat Kontant heeft 
gegooid, telt Joosje slechts vier knikkers in de hoed. Hou 
maar op, roept Joosje, eer ik nog meer win. Kontant 
beschuldigt hem hierop van vals spel en vingervlugheid. 
Volgens hem heeft Joosje knikkers uit de hoed gehaald.
Kontant daagt nu opnieuw Joosje uit voor een tweede 
potje knikkeren, waarbij het gaat om schieten op knik
kers vanaf een meet. Kontant begint en raakt alles. Joosje 
zit in de rats, legt zijn knikker neer en kondigt aan dat als 
hij die van Kontant raakt, deze alles kwijt is. ‘Geraakt!’ 
roept hij vervolgens. ‘Helemaal niet’, krijst Kontant, ‘geef 
mijn knikkers terug!’ en hij tuigt Joosje af. De vechtende 
jongens worden met klappen van elkaar gescheiden door 
de bewaker van het kerkhof, de oude, kreupele Floris 
Harmensz. Daarop verzoenen de jongens zich vliegens
vlug met elkaar en treiteren de machteloze oude man. 
Doek valt. Einde eerste bedrijf.

Nu de interpretatie. De kern van de knikkerscène lijkt 
mij het bedrog omwille van het gewin. Joosje is in de 
ogen van Kontant tot tweemaal toe de bedrieger, de vin
gervlugge dief die door middel van bedrog zich onrecht
matig knikkers toeeigent. Het gevolg hiervan is een fikse 
vechtpartij. Wanneer dan de oude, kreupele bewaker als 
een derde tussenbeide komt, keren de bedrieger Joosje 
en de bedrogen Kontant zich gezamenlijk tegen hem. 
Het is geen afloop om erg optimistisch over te doen, 
maar het is in elk geval een zeer herkenbare en invoelbare 
afloop. Bij de hoofdhandeling van het stuk is het niet an
ders. De praktijken van de bedrieger Jerolimo Rodrigo 
leiden op zijn minst tot ruzie onder de benadeelden. Ook 
hier kan niemand zijn recht halen. Niemand is uiteinde
lijk van de affaire veel wijzer geworden, behalve de be
drieger zelf. Het knikkerspel in de Spaanschen Brabander 
verwijst, naar mijn mening, naar jeugdig bedrog, met de 
achterliggende gedachte van ‘jong geleerd is oud gedaan’'
Is dit vergezocht? Wordt bedrog op schilderijen niet va
ker gesymboliseerd door allerlei vormen van spel (zij het
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6 Schieten (voorgrond midden), Kinderspel, kopergravure in 
J. Cats, Sinnebeelden, eertijts Minne-beelden nu gebruijckt tot Leere 
der Seden [...]. Amsterodami, Ex Officina Typographica Gui- 
lielmi Iansonij, 1619, tussen p. 106 en 107. (Exemplaar Univer
siteitsbibliotheek Leiden).

dat het dan meestal om volwassenen gaat die aan het kaar
ten, dobbelen, triktrakken enzovoort zijn)? De functie 
van de knikkerscène lijkt me er een te zijn van stemming
makerij ten behoeve van de toeschouwers die nog niet 
beseffen in welke richting de hoofdhandeling zal gaan. In 
een klein bestek en vanuit de kinderwereld wordt hier, 
lijkt mij, het bedrog van de volwassenen gesymboliseerd.

Ik zou mij een prachtig zeventiende-eeuws schilderij 
kunnen voorstellen waarop een Amsterdamse locatie in 
de buurt van de Oude Kerk wordt afgebeeld. Op de voor
grond bevindt zich een Don Quichot-achtige figuur, in 
druk gesprek met zijn rondborstige knecht, een Amster
damse bedelaar. Links en rechts van hen een zwerm van 
allerlei vreemd uitgedoste figuren, die na jaren onder
zoek naar de toenmalige klederdracht tenslotte worden 
geduid als immigranten, de ‘moffen, poepen, knoeten, 
Emdense potschijters, Luikse kromtongen en korzelige 
Denen’, zoals Bredero hen bij monde van zijn personages 
gelieft te noemen. Op de achtergrond inderdaad een 
scène met knikkerende jongens, die ongetwijfeld op een 
dag door een onderzoeker met een beroep op Vader Cats

3

wordt geduid als een symbool voor de menselijke veran
derlijkheid!

Het heeft niet zo mogen zijn, want dat schilderij be
staat niet. Nee, integendeel, dat schilderij bestaat wel 
degelijk, alleen is het niet met verf, maar met woorden 
geschilderd. Zoals een schilder dat gewoon was te doen, 
zo heeft de dichter Bredero dit tafereel op papier gezet. 
Op de planken zouden dit en andere ‘stomme’ taferelen 
herhaaldelijk tot leven worden gewekt, wat kennelijk ook 
de bedoeling van de auteur was.

Het ‘schilderachtige’ bij een zeventiende-eeuwse dich- 
ter-schilder: misschien heeft de term toch meer dimen
sies dan we dachten?

Met dank aan Mary Zijlstra-Kröner, Eddy Grootes en Boude- 
wijn Bakker voor hun kritische opmerkingen, waarmee ik mijn 
voordeel heb gedaan. Ook dank ik Jacob Voorthuis en Jan Pluis 
voor hun bijstand op het gebied van de illustraties. Voor de al
gemene relatie tussen literatuur en schilderkunst in de zeven
tiende eeuw, raadplege men Schenkeveld, Dutch literature in the 
ageofRembrandt, Themes and ideas,hfdst. VI.

i Reeds in Plantijns Dictionarium Tetraglotton (1562) komen 
‘boerachtich’ en ‘boerachticheyt’ voor als vertalingen van resp. 
‘rusticus’ en ‘rusticitas’. Aanvankelijk betekende ‘rusticus’ in 
het klassiek Latijn ‘landelijk, van het land’ in tegenstelling tot 
‘urbanus’ (stedelijk, van de stad), dus het was ooit een tamelijk 
neutraal begrip. Maar aangezien ‘rusticus’ ook gebruikt werd 
om de manieren en gewoonten van de boeren te typeren, kreeg
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het woord voor de Romeinse grotestadsbewoners de negatieve 
bijbetekenis die we ook bij ons in de zestiende eeuw tegenko
men, getuige het woordenboek van Plantijn. Daarin krijgt ‘rus- 
ticus’ de betekenissen van: ‘Boersch/ Boerachtich/ Vanden 
velde. Groff ende onverstandich’.

2 Het klassiek Latijn kent ‘pictorius’ (eigen aan schilders) en 
‘pictus’ (veelkleurig, bij taalgebruik in de betekenis van: plas
tisch). Zie Forcellini, Lexicon totius Latinitatis, deel 3, pp. 708 
en 716. Een modern woordenboek Italiaans-Latijn geeft voor 
pittoresco: ‘pictus, depictus, a, um’. Zie Perugini, Dizionario 
Italiano-Latino, p. 1143.

3 Indien Van Mander de Nederlandse term ‘schilderachtig’ niet 
heeft verzonnen, dan is die waarschijnlijk toch dankzij hem 
produktief geworden.

4 28
Onder al die Schilder-const name voeren /
Behoorde sonderlinghe te regieren 
Die edel beleeftheyt/die selfder Boeren 
Herten dickwils can beweghen / beroeren /
Met hoer redelijcke soete manieren:
Summa / alle gheschickte/goedertieren 
Bescheydenheyt / most zijn begrepen/ onder 
Den naem oft t’woordtSchilderachtich bysonder.

29
Die Schilders dan Schilderachtich behoorden 
Neder te legghen / slechten / en verdrijven 
Alle benijdinghe / twist/en discoorden /
Metsachte! wijse/ redelijcke woorden /
En niet met vechten / quaetspreken oft kijven /
Als op de Merckt visch-vercoopende Wyven /
Die vele malcandersfame beroofden /
En licht smijten de korven nae de hoofden.

Nax\ Mander, Den grondt, 1, p.80. Voor het commentaar bij 
‘Schilderachtich’, zie 11, p.376.

5 Sinds de jaren zeventig worden Bredero’s uitspraken (met 
name over het realisme) door kunsthistorici op een goud
schaaltje gewogen; maar de resultaten van hun weegkunst zijn 
niet altijd even overtuigend. Dat geldt met name voor uitspra
ken als die van Svetlana Alpers over Bredero’s ‘boertige’ liedjes 
(‘They do not represent the peasants as ridiculous creatures 
whose behavior stands as an example of the sins that other 
men are to avoid’), want zij droegen eerder bij tot verwarring 
dan tot helderheid. Ook haar verwijt aan vakgenoten dat zij de 
morele boodschap te veel benadrukten ten koste van ‘the comic 
mode of presentation’, werd niet al te welwillend ontvangen. 
Zie Alpers, ‘Realism as a comic mode’, pp. 115-44.

6 Voor het leven van Badens, zie Van Mander, Het Schilder- 
boeck, fol.2g8»-299r. Over Badens, zie ook Faggin, ‘Frans 
Badens (II Carracci di Amsterdam)’, pp. 131-44. Volgens Faggin 
begint in 1605 een periode die door neorenaissancistische 
eclectici wordt beheerst. Van deze periode, die in Italië over
eenkomt met de ’’riforma' van Annibale Carracci, zou Frans 
Badens te Amsterdam de vertegenwoordiger bij uitstek zijn. 
Verder komt Carracci in het artikel niet meer ter sprake.

7 Voor nog meer ontleningen, zie Arens, ‘Apolloos aanspraack’, 
pp. 299-303.

8 Bredero, Verspreid werk, p. 312.

9 Ibid., pp.165-66; zie over dit gedicht pp. 35-36.
10 Ibid., p.306.
11 Bredero schilderde een ‘Fortuijn’ (Fortuna), die in het codicil 

bij het testament van zijn vader wordt genoemd. Of de schil
derijen, getiteld ‘van David ende...’; ‘een stuck van David ende 
Abigael’ en ‘een stuck van Piramus ende Thisbe’ ook van zijn 
hand waren, is niet ondubbelzinnig uit de tekst op te maken. 
Zie Memoriaal van Bredero, p. 21 o.

12 Ibid., p.99.
13 Van Mander, Het Schilder-boeck, fol. 295 v.
14 Een monografie over Vrancx ontbreekt nog steeds. Zie: Van

der Auwera, ‘Sebastiaen Vrancx’, p.135 en p.136 noot 5, waar 
de auteur verwijst naar een ongepubliceerde licentiaatsthesis 
van zijn hand (r u  Gent, 1979).

15 Ibid.,pp.140,141,143eni44-
16 Tent.cat. Antwerpen, 1993, nr.170, p.318, detail op p.188.
17 Rapenburg, deel vA (1990), pp. 780-81 en 790-91.
18 Bredero, Geestigh Liedt-Boecxken, p. 8.
19 Bredero, Boertigh, Amoreus, en Aendachtigh, pp.17-18.
20 Ibid., p.18.
21 In de woordverklaring staat: ‘aanschouwelijk’. Zie Bredero, 

Spaanschen Brabander, 1974, p. 133.
22 Ibid., p.134.
23 Ibid., pp. 135-36.
24 Kühler, Geschiedenis der Nederlandsche doopsgezinden, deel 1, 

p. 433 en deel 2, p. 224. Zie ook Van Mander, Den grondt, deel 2, 
p. 605 noot 103 a  en 104.

25 Dit maar liefst dertig achtregelige strofen tellende lied is niet 
opgenomen in de editie van De Gulden Harpe uit 1607 (exem
plaar UB Leiden, 1497 H 21), wel in de edities 1627, pp.571-77 
(exemplaar UB Leiden, 1199 h  2), en 1643, pp.571-77 (exem
plaar UB Leiden, 1228 G 33). Het lied is geschreven op de melo
die van ‘O waerheyt hoe light ghy nu vertreeden. Oft/Een 
ghebroken herte nae Gods behaghen’. Blijkens de onderteke
ning stamt het uit 1599. Het begint met: ‘TJs den wille Gods 
Broeders in eeren / Te houden zijn vat ja heyligh en reyn [...]’

In het lied vind ik geen verwijten aan het adres van hen die 
buiten hun schuld bankroet zijn gegaan, wel een aanklacht te
gen hen die te veel financiële risico’s nemen en die van geleend 
geld de bloemetjes buiten zetten. Hier volgt ter illustratie de 
derde strofe:

Want die veel leenen / lappen en borghen 
Wijt boven haer macht/welck niet betaemt

En soo der lieden goet sonder sorghen 
Verteeren / en eten op ombeschaemt /
Tis vreemt om te hooren daermense naemt

Het overghebleven Godvruchtighe zaet!
Tis ydel meenen / Dat sulcke steenen 
T’huys Gods souden dienen tot een cieraet.

(Van Mander, De Gulden Harpe, 1627, p. 571)
26 Bredero, Spaanschen Brabander, 1974, pp. 90-91.
27 Rooker, ‘Bredero, poëet en Amsterdammer’, pp. 30-38.
28 Bredero, Spaanschen Brabander, 1974, p. 78.
29 Cats, Silenus Alcibiadis sive Proteus, deel 2,1618.
30 Ibid., p. 106.
31 Ibid., p. 108.

32 Lipsius, De Constantia libri duo, boek 1, cap. xvi: ‘O mira & 
numquam comprehensa Necessitatis lex! abeunt omnia in 
hunc nascendi pereundique fatalem gyrum’ (p.50); ‘Tu surge, 
tu cade, tu impera, tu servi, tu occultare, tu emerge. & eat hic 
rerum in se remeantium orbis, quamdiu erit ipse Orbis. Ger
mani feri olim fuistis? nunc mitescite ante plerosque populos 
Europae. Britanni inculti & inopes? deliciis ac divitiis /Egyp- 
tios provocate & Sybaritas’ (p.51). Voor de vertaling, zie Lip
sius, Over standvastigheid, 1983, pp. 69-70.

33 Lipsius, Over standvastigheid, 1983, pp. 6 en 67.
34 Een uitvoerig overzicht van de vele pogingen om tot een be

vredigende interpretatie te komen van wat er tijdens de knik
kerscène precies gebeurt, geeft Stutterheim in zijn editie, zie 
Bredero, Spaanschen Brabander, 1974, pp. 338-42. Voor de para
frase van deze scène heb ik mij laten leiden door de vertaling 
van H. Adema, zie Bredero, Spaansche Brabander, Tekst en ver
taling, 1992, pp. 32-35-

35 ‘Stuiken’ is het gewone woord voor de vorm van knikkeren zoals 
die door de jongens in eerste instantie in Bredero’s knikker
scène wordt beoefend, maar Bredero lijkt hiervoor in vs. 455 
een vorm van het werkwoord ‘stuiten’ te gebruiken. Die vers
regel levert dan ook de nodige interpretatieproblemen op, ten
zij men de interpretatie van Adema volgt. Het voert evenwel te 
ver om hierop in te gaan.

In de knikkerscène wordt eerst een potje ‘stuiken’ gespeeld, 
vervolgens een potje ‘schieten’. Bij het ‘stuiken’ moet de speler 
staand (of op zijn knieën zittend) knikkers in een kuiltje of 
hoed gooien. Dit gooien gebeurt op een krachtige manier. 
Wanneer er een even (of, indien vooraf afgesproken, een on
even) aantal knikkers blijft liggen, heeft hij alles gewonnen. 
Zo niet, dan wint zijn medespeler alles (Zie Woordenboek der 
Nederlandsche Taal, deel 16 (1934), kol. 282-83; Pluis, Kinder
spelen, p.164).
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De gepatineerde droom 
De Spectator-artikelen 

van Joseph Addison als prelude 
op het 'schilderachtige'1

Bernadette van HellenhergHubar

In 1989 verscheen de symposiumbundel over Bilderdijks 
Boekerij met een bijdrage van C. de Deugd over de in
vloed van onder meer de Engelse vroege romantici op het 
dichterschap van Willem Bilderdijk. Hij wees daarbij op 
de periodiek The Spectator van de toonaangevende theo- 
rist en moralist Joseph Addison en zijn co-redacteur 
Richard Steele uit 1711-12, waarvan Bilderdijk zowel de 
Engelse editie uit 1722, als enkele delen van de eerste Ne
derlandse en Franse vertaling in bezit had. Deze losse 
vermelding, die in het korte bestek van dat artikel niet 
verder toegelicht kon worden, kreeg meer reliëf, toen ik 
bij toeval de hand legde op het laatste fragment van de 
bibliotheek van huis Gnadenthal te Kleef, waarin opge
nomen was de boekerij van de Amsterdamse familie 
Cloots. Daartussen bevond zich onder meer een aantal 
delen van De Spectator ofherrezene Socrates, uit het Engelsch 
vertaald door A.G.L.R.G., tweede druk. Verbetert, en met
Vaarzen verrykt, in plaats van de rymloze Vertalingen der 
Vaarzen in den eersten druk, uitgegeven in Amsterdam in 
1730 en vervolgens in Utrecht in 1744- Vanuit Amsterdam 
zou ook de vroegste Franse uitgave in 1741-50 het licht 
zien, terwijl in 1719-21 bovendien de eerste Duitse verta
ling verscheen. Een korte beschouwing leert alvast dat 
sedert de eerste Engelse editie van 1711 al in 1730 de twee
de Nederlandse bewerking het licht zag, hetgeen onthult 
hoezeer ook hier een markt bestond voor de vaak hoogst 
ironische bespiegelingen van Addison, waarin ‘the Affin- 
ity of Ideas’ een dominante rol speelt. Opvallend genoeg 
volgt de Nederlandse versie niet de chronologie van haar 
Engelse model, maar worden al naar gelang de smaak van 
de bewerker de stukken in een hergroepering getoond, 
aangevuld met motto’s en puntdichten van auteurs van 
eigen bodem als Vondel en Andries Pels.3

In dit artikel is het de bedoeling om via een tocht aan 
de hand van De Spectator aan te geven hoe een aantal 
aspecten van het associationisme avant la lettre bij het 
geletterde publiek in Nederland werd geïntroduceerd.

Daarbij wordt tevens een indicatie gegeven van de mate, 
waarin dit gedachtengoed dankzij de Franse en Duitse 
edities op Europees terrein de weg heeft gebaand voor de 
‘romantische’ betekenisverschuiving van het ‘schilder
achtige’, zoals geschetst door Willem-Jan Pantus in zijn 
bijdrage aan deze bundel.4 In dit verband valt het op dat 
The Spectator wel de verschillende connotaties van het 
‘schilderachtige’ vermeldt, maar niet de term zelf, terwijl 
de term wel vaak voorkomt in het werk van een literator als 
Rhijnvis Feith, dat gezien de frappante overeenkomsten 
ongetwijfeld beïnvloed is door de Nederlandse editie van 
The Spectator. Daartegenover komt het ‘romantische’ in 
zijn diverse varianten met regelmaat voor, echter hooguit 
een enkele maal — als genre — positief: and we walk about 
like the inchanted hero in a Romance’. Voor het overige 
wordt dit begrip vooral misprijzend gebruikt, in de trant 
van leugenachtig, voortspruitend uit een ‘Romansche 
ader’.5 Zo lijkt paradoxaal genoeg in het evolutieproces 
naar een adequate terminologie voor het beschrijven van 
schoonheidservaringen een van de meest innoverende en 
invloedrijke schrijvers over de egocentrisch getinte bele- 
vingsleer zich gedistantieerd te hebben van die term die
vanaf het derde kwart van de achttiende eeuw grotendeels 
de lading zal gaan dekken van die belevingsleer.

Bij de hiernavolgende analyse en tekstvergelijkingen is 
het helaas niet mogelijk gebleken de hand te leggen op 
dat deel van de Nederlandse bewerking van 1722 of 1730, 
waarin de toonaangevende ‘Pleasures of the Imagination’ 
onder de titel van ‘Proeve over de Vermakelijkheden der 
Verbeelding’ over het voetlicht werden gebracht. Deze 
bewuste artikelenreeks wordt hier dan ook behandeld 
aan de hand van de Engelse editie van 1746, die onder 
meer bij de kunstcriticus en literator J.A.Alberdingk 
Thijm in de boekenkast stond.6

1 ‘g r e a t , u n c o mmo n  o r  b e a u t if u l ’ Met deze 
beginselverklaring opent Addison zijn reeks ‘Papers’ 
over de aangename gewaarwordingen die de mens aan de 
wisselwerking tussen zijn zintuiglijke ervaringen en zijn 
‘Imagination’ of ‘Fancy’ dankt.

Our Sight is the most perfect and most delightful of all our 
Senses. It fills the Mind with the largest Variety of Ideas, con
verses with its Objects at the greatest Distance, and continues 
the longest in Action without being tired and satiated with its 
proper Enjoyments.

Vooral het kijken voorziet de verbeelding van allerlei
‘ideeën’, waarvan men of geniet door het feitelijk aan
schouwen van objecten, of doordat ‘we call up their Ideas 
into our minds by Paintings, Statues, Descriptions, or 
any the like Occasion.’ Addison hanteert daarbij een serie 
stellingen, waarin de schatplichtigheid aan de kennisleer

van zijn grote voorbeeld, de filosoof John Locke, zich 
duidelijk manifesteert:

We cannot indeed have a single Image in the Fancy that did not 
make its first Entrance through the Sight; but we have the 
Power of retaining, altering and compounding those images, 
which we have once received, into all Variaties of Picture and 
Vision that are most agreeable to the Imagination; [...].7

Met dit laatste anticipeerde Addison haast woordelijk op 
de radicalisering van Lockes empiristische kensysteem 
door David Hume in de tweede helft van de achttiende 
eeuw. Ietwat gechargeerd komt het erop neer dat de 
mens de wereld om zich heen niet klakkeloos mag aan
nemen als een objectief identificeerbaar gegeven, maar 
slechts kan hopen dat hij het ondermaanse vanuit zijn 
individuele standpunt al gewaarwordend zal doorgron
den: door het observeren doet men allerlei vormen van 
‘indrukken’ op, die in de geest (geheugen) sedimenteren 
als ‘ideas’. Wanneer men deze ‘ideeën’ (kennis) met de in
geschapen mentale ‘faculties’ of vermogens als verstand, 
verbeelding, geheugen en gevoel bespiegelt, ontstaan als 
gevolg van die ‘reflections’ opnieuw — combinaties van 
‘ideeën’.8

In het spoor van Locke verdeelt Addison de ‘Vermake
lijkheden van de Verbeelding’ in twee categorieën: de 
‘Primary Pleasures’, die aan de directe gewaarwordingen 
ontleend zijn, en de ‘Secondary Pleasures, die volgen op 
het contempleren van de ideeën, ontstaan als weerslag op 
de eenmaal gevormde indrukken. Systematisch bezien, 
geeft hij deze ‘vermakelijkheden’ een plaats tussen de wat 
grovere van de zintuiglijke waarneming en de veel ver
fijndere van het begrip (‘the Understanding’). Hoewel 
de beide laatste even ‘great and transporting’ zijn, staan 
de genoegens van het begrip hiërarchisch een tree hoger, 
omdat ze op nieuw besef, inzicht en vooruitgang in de 
menselijke geest zijn gebaseerd. Want daar gaat het uit
eindelijk bij de moralist Addison om: om oefeningen ter 
verbetering en perfectionering van de mens, opdat hij ge
trouw aan zijn oorspronkelijke opdracht ‘the Supreme 
Author’ zo dicht mogelijk nabij komt. De contemplatie 
van Gods wezen in de door hem geschapen Natuur ver
vult de mens met respect en verwondering over het tijd
loze, indrukwekkende en oneindige. Zonder dit sugges
tieve vermogen om zich de wereld grootser en mooier
voor te stellen dan zij vermoedelijk ‘objectief bezien is, 
zou de mens terugvallen in ‘the State of the Soul after its 
first Separation’ — van de Goddelijke bron — toen nog 
geen enkele reflectie zijn bestaan aangenaam kleurde. In 
de visie van Addison herstelt de verbeelding die schei
ding door betoverende, immateriële kwaliteiten als licht 
en kleur aan de zintuiglijke indrukken toe te voegen. Deze 
Lockeaans getinte overtuiging loopt bij wijze van sub

motief als een subtiele draad door zijn betoog en lijkt een 
eerste aanzet tot de ‘romantische’ opvatting dat juist het 
appel van de schoonheid de verzoenende schakel smeedt 
tussen hemel en aarde.9

De ‘Primary Pleasures’ ontstaan als gevolg van het ob
serveren van datgene dat ‘Great, Uncommon or Beauti
ful’ is. ‘Grootsheit’ en ‘verhevenheid’ - oftewel het su
blieme - verbindt Addison in eerste instantie niet alleen 
aan massaliteit of aan volumineuze objecten, maar vooral 
aan weidsheid:

Such are the Prospects of an open Champain Country, a vast 
uncultivated Desart, of huge Heaps of Mountains, high Rocks 
and Precipices, or a wide Expanse of Waters, where we are not 
struck with the Novelty or Beauty of the Sight, but with that 
rude kind of Magnificence which appears in many of these 
stupendous Works of Nature.

Preluderend op het ‘schilderachtige’ beleven van de wil
de, ongeordende natuur concludeert Addison dat derge
lijke uitzichten even aangenaam voor de verbeelding zijn 
als de bespiegeling van abstracties - zoals eeuwigheid en 
oneindigheid-voor ‘the understanding’.10 Elders meent 
hij bovendien dat dergelijke landschappelijke scènes, zij 
het in natura, pictura of poëtica, een therapeutisch effect 
hebben op het menselijk lichaam en zijn geest. Addison 
was er van overtuigd dat het gewaarworden van het ‘bui
tenleven’ niet alleen de verbeelding stimuleerde, maar 
bovendien pijn en melancholie verdreef. Hij schaarde 
zich daarmee achter een reeds klassieke traditie die dit 
laatste ‘humeur’ - eer een bron van lethargie en frustratie 
dan van inspiratie - tot een van de meest ondermijnende 
voor het menselijk denken en doen bestempelde, ook al 
kon het bij vlagen tot weergaloze creativiteit leiden.11

Worden de grootsheid, oftewel het sublieme, en de 
melancholie duidelijk aan elkaar verknoopt, heel anders 
is het gesteld met de kwaliteit van variatie of nieuwig
heid: ‘Everything that is new or uncommon raises a 
Pleasure in the Imagination, because it fills the Soul 
with an agreeable Surprise, gratifies the Curiosity, and 
gives it an Idea of which it was not before possest. Het 
nieuwe of ongewone is een dermate aangename gewaar
wording dat het een ‘Monster’ in een charmant licht kan 
plaatsen en ons met de onvolmaakte karaktertrekken van 
de natuur kan verzoenen. Addison zet daarmee twee 
lijnen uit: enerzijds lijkt deze visie aan de basis te liggen 
van de controversiële doctrine ‘le laid c’est le beau, die 
vanuit het kamp van de Franse realistische schrijvers 
verspreid zou raken en zeker in Nederland op heftige 
weerstand stuitte.“ Anderzijds zou ze de weg ruimen 
voor de overtuiging inzake de voltooiende inbreng van de 
toeschouwer bij de visuele interactie met de zintuiglijk 
waarneembare wereld; want het nieuwe of ongewone
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‘improves what is great and beautiful’. Vice versa merkt 
Addison over de derde kwaliteit, schoonheid, op:

But there is nothing that make its Way more directly to the 
Soul than Beauty, which immediately diffuses a secret Satisfac
tion and Complacency through the Imagination, and gives a 
Finishing [sic!] to any thing that is Great or Uncommon.

Terwijl dus het vreemde en nieuwe een verbeterende 
werking heeft, heeft schoonheid een vervolmakend ef
fect op datgene wat men ziet. Voor Addison gaat het hier 
nog om een algemene kennistheorie, waarbij de reflectie 
van de verbeelding op zintuiglijke informatie gepresen
teerd wordt in termen van illusionaire toevoegingen, 
suggestieve verbeteringen, het visionaire mooier maken, 
et cetera. Ten laatste in de negentiende eeuw zou deze 
visie specifiek toegesneden worden op de beeldende 
kunst en de persoonlijke inbreng van de kunstbeschou
wer in het artistieke belevings- én voltooiingsproces en 
door zulke uitersten als Delacroix en Thijm als conditio 
sine qua non gepresenteerd worden.'3

n ‘n a t u r e  a n d  a r t ’ Met zijn nadruk op schoon
heid als een produkt van de voltooiende inbreng van ‘the 
Mind of the Beholder’ en de belangrijke werking van het 
nieuwe of ongewone zou Addison het fundament leggen 
voor de ‘schilderachtige’ doctrine met haar connotaties 
van alternatieve (niet-klassieke) schoonheid en aangena
me variatie. Het is daarom interessant om na te gaan op 
welke objecten hijzelf zijn opvattingen van toepassing 
achtte. ‘There is something more bold and masterly in 
the rough careless Strokes of Nature, than in the nice 
Touches and Embellishments of Art’, stelt hij in zijn 
vierde ‘Paper’. Juist vanwege de weidsheid van het land- 
schap en de oneindige variëteit aan elementen en motie
ven is de ware dichter constant verliefd op ‘the Country- 
Life’. Hij erkent daarbij echter dat die verliefdheid groter 
wordt naarmate het werk van de natuur meer en meer op 
dat van de kunst lijkt:

On this Account our English Gardens are not so entertaining to 
the Fancy as those in France and Italy, where we see a large Ex
tent of Ground covered over with an agreeable Mixture of Gar
den and Forest, which represent every where an artificial Rude
ness, much more charming than that Neatness and Elegance 
which we meet in those of our own Country.'4

Deze kritiek mag in het licht van de ontwikkeling van de 
typisch Engelse landschapstuinen in de stijl van Capabil
ity Brown later in de eeuw welhaast paradoxaal heten. 
Vermoed mag worden dat deze hun bestaansrecht mede 
aan de invloed van The Spectator te danken hebben.

Addison, die voor zijn anachronistische beeld van de
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Franse en Italiaanse tuinen vrijwel zeker refereert aan 
de landschapschilderkunst van Salvator Rosa of Claude 
Lorrain, laat niet na om ook de Chinese tuin in zijn be
toog te betrekken: hierin zou het gaan om die

particular Beauty of a Plantation that thus strikes the Imagina- 
tion at first Sight, without discovering what it is that has so 
agreeable an Effect. Our British Gardeners, on the Contrary, 
instead of humouring nature, love to deviate from it as much as 
possible.

Als gevolg van die mentaliteit tonen de bomen het aan
zien van conische vormen, bollen en pyramiden en mani
festeren zich overal de littekens van de heggeschaar. Lie
ver ziet Addison een boom in al zijn spontane weelde en 
wanorde van takken en loten, dan wanneer deze terugge
snoeid is tot ‘a Mathematical Figure’. Hij bepleit dan 
ook de aanleg van een ‘Landskip’ waarin de aanwezige, 
natuurlijk gegroeide lijnen en patronen door menselijke 
‘additions of Art’ in de vorm van aanplant en dergelijke 
geaccentueerd worden.'s In een van zijn andere ‘Verto
gen’ zou Addison benadrukken dat het aanleggen van 
‘Plantaadjes’ niet alleen vanwege de houtopslag nuttig is, 
maar bovendien

waarlyk groot is; het geeft eene edeler en fraayer gedaante aan 
de verscheide deelen der natuur; het vermeerdert de schoon- 
heit en verscheidenheit der vertooningen en heeft iets dat naar 
de Schepping zweemt. Om deeze reden is het vermaak van 
eenen Planter bynaa gelyk aan dat van eenen Dichter [...].

In deze passage treffen we niet alleen het typisch classi
cistische adagium aan van de roeping van de kunst om de 
natuur te verbeteren, maar ook de reeds klassieke analo
gie tussen de menselijke en de goddelijke Schepper, ter
wijl tenslotte met een kwinkslag naar Horatius’ aloude 
stelling Ut Pictura Poësis de variant tA Hortus Poësis 
wordt gelanceerd.'6 Volgens De Spectator is er dan ook 
niets zo aangenaam als te wandelen in een landschappe
lijke tuin met ‘Laanen, Dreeven en Bosschen’ die men 
zelf aangelegd heeft:

Een tydverdryf van dien aart stilt het gemoedt, en bedaart alle 
driften die ’s menschen ziel benaauwen en slingeren; behalve 
dat zy natuurlykerwyze goede en vroome gedachten in ons ver
wekken, en ons tot loffelijke overdenkingen bereiden.'7

Zoals reeds aangestipt, worden op deze wijze melancho
lische gevoelens gesublimeerd tot de overpeinzing van de 
dialoog tussen de verbeelding en de ‘vermakelijkheden’ 
van Gods rijke natuur, waarin de beschouwer door zijn 
zintuiglijke en mentale respons ronddwaalt als ‘the in- 
chanted Hero in a Romance’. Zou hij hierbij niet in staat
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geweest zijn om ‘ideas in the mind’ als licht en kleur aan 
zijn reflectie toe te voegen, dan was zijn kijk op de wereld 
zó kaal en berooid ‘that something like this may be the 
State of the Soul after its first Separation, in respect to 
the Images it will receive from Matter.’*8 Zo zal Addison 
telkens weer de empiristische kennistheorie koppelen 
aan theologische analysen en speculaties ten aanzien van 
de oorsprong van de werking van het menselijke gemoed.

In een aantal ‘harsentafereelen’ werkt Addison dit the
ma, opgehangen aan het raamwerk van de weerbarstige 
en vaak ook tweespaltige verhouding tussen natuur en 
kunst, verder uit. Een van zijn meest geliefde instrumen
ten blijkt daarbij de droom te zijn, die hem een fantas
tisch excuus biedt om allerlei meer en minder ongerijmde 
mores over het voetlicht te brengen, zonder zijn eigen 
stelregel in het gedrang te brengen dat de verbeelding 
dient te luisteren naar de rede. Vooral dan kan hij gebruik 
maken van de mogelijkheden van de ‘allegorie, die im
mers als een verhalend ensemble van tekens, symbolen 
en personificaties niet aan het ‘spectare’, zien of schou
wen van de werkelijkheid om hem heen ontleend kan 
zijn. Addison is ervan overtuigd dat aan de hand van para
bels, metaforen en allegorieën ‘a Truth in the Under- 
standing [rede] is as it were reflected by the Imagination. 
De verbeelding heeft daarin een onmiskenbaar dienende 
taak en bevredigt zo twee vermogens van de menselijke 
geest ‘while the Fancy is copying after the Understand- 
ing, and transcribing Ideas out of the Intellectual World 
into the Material.”9 Het primaire materiaal voor zijn dro
men echter, het wegdrijven op gedachten die door asso
ciaties met het zintuiglijk existeren ontstaan, doet Addi
son al schouwende, luisterende en lezende op. Een zeer 
geëigende voorbereiding voor exercities als deze vormt 
het bezoek aan een schilderijengalerij, liefst met naar
geestig weer:

Op deze wys, wanneer de hemel bedekt is met wolken, de aarde 
met stortregens, en dat het geheele aanschyn der natuur als den 
rouw schynt te hebben aangetoogen, zoo doe ik uit dit treurig 
tooneel een stap in de beto[o]verde waereld, verciert met lus
tige landsdouwen, heerlijke gezichten, prachtige triomffstaat- 
zien, en alle andere diergelyke voorwerpen, bekwaam om den 
geest met aangename denkbeelden te vervullen, en om deze 
donkere vlagen van zwaarmoedigheid te verdryven, welke by 
zulk een duistere betrokke kim ons doorgaans bekruipen.

Met deze passage is de toon onmiddellijk gezet: tegen
over de kosmische somberte van de natuur die door
kruipt tot diep in het melancholisch belaagde gemoed, 
wordt het escapistische genot van de schilderkunst ge
plaatst. Dit wordt verwoord in termen die sterk doen 
denken aan die van de kunsttheoreticus Giovanni Lo- 
mazzo — wiens L’Arte della Pittura (1584) reeds in 1598 in
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het Engels verkrijgbaar was — of in de trant van het Groot 
Schilderboek (1707) van Gerard de Lairesse. Duidelijk be- 
invloed door de Italiaanse kunsttheorie geeft De Lairesse 
een beeld van het in zijn tijd als ‘schilderachtig’ benoemde 
classicistische landschap met fraaie gebouwen et cetera, 
waaraan hij de voorkeur geeft boven ‘ruwynen’ en ‘wan- 
schaapene bomen’.21 De smaak van de landschappen van 
Claude Lorrain ligt bij een passage als deze haast voor op 
de tong (afb.i). Een bezoek als dit, vertelt De Spectator, 
zag kans zijn ‘zinnen’ zodanig te ‘bemeesteren’ dat hij ver
viel in dagdromen, waarvan hij de lezer een ‘onvoltooide 
schets’ wil tonen. Hij geeft vervolgens een beeld van een 
galerij, waarin de verschillende personificaties landsge- 
wijs worden weergegeven, zoals de ‘Hoogmoed’ een 
Franse schilder, de ‘Hoogduitsche’ schilder als domme
rik, et cetera. Er komt er maar een gunstig van af en dat is 
de ‘Nijverheid’, die saillant genoeg ‘op zyn Hollandsch’ 
is gekleed: ‘zyne teekeningen waren op het heerlykst vol
wrocht’ en zijn ‘nachts-geschiedenissen, welker beelden 
niet anders zichtbaar schenen, als door het licht eeniger 
brandende kaarzen, op verscheiden plaatzen van het 
schildery ontstoken’, zeer overtuigend. Mede gelet op zijn 
opmerkingen over de fijnheid van detail — tot de baard
haren in een portret toe — is het duidelijk dat Addison 
hiermee de Hollandse fijnschilders op het oog had, die in 
Engeland grote populariteit genoten.22

Een ander typisch Hollands genre, dat volgens de cri
teria van The Spectator op uitgesproken wijze het midden 
hield tussen ‘Nature and Art’, vormden de zeegezichten 
in de trant van Willem van de Velde. Ook deze boden 
Addison een prachtaanleiding om zijn opvattingen over 
waarnemen en denken, in casu het associëren uiteen te 
zetten. Via een quasi-ingezonden stuk wordt hij aange
spoord om in het spoor van ‘Voortreffelyke Schilders’ die 
‘hun penceel dikmaels [gebruiken] om Zeestukken te 
schilderen’ zich aan dat genre te wijden: want niets is zo 
geschikt om de mens het ‘denkbeeld’ van ‘Grootsheit’ en 
‘Verhevenheid’ — het sublieme — in te prenten als de 
oceaan die door de wind gegeseld wordt. Na zijn be
schrijving van heftig schuimende golven en bewegende 
waterbergen concludeert de briefschrijver dan ook:

Dat voorwerp doet natuurlyker wyze het denkbeeldt van een 
almachtig Weezen in my ryzen, en overtuigt my zoo krachtig 
van deszelfs bestaanlykheit, als eenig Overnatuurkundig [‘me
tafysisch’ - b v h h ] bewys. De verbeeldingkomt het verstandt te 
hulpe, en zy verwekt in ons door de grootsheid van het zicht
baar voorwerp, het denkbeeldt van een Weezen dat door tydt 
noch perk bepaalt is.23

Behalve een op en top associationistische kenschets van 
de werking van gewaarwording, verstand en verbeelding 
onthult deze passage andermaal het favoriete subthema
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van De Spectator. Addison laat er geen twijfel over be
staan dat de stoet van denkbeelden die door de zintuigen, 
de verbeelding en het verstand opgeroepen wordt uitein
delijk maar een doel heeft: de bespiegeling van God.

in ‘g r e a t n e s s o f  ma n n e r  in  a r c h it e c t u r e ’ 
Van elementair belang voor de ontwikkeling van het 
‘schilderachtige’ idioom lijkt vervolgens de visie van Ad
dison op het visuele effectbejag van monumentale archi
tectuur. Dit genre beschouwt hij onder de kunsten als 
geen ander in staat om ‘Primary Pleasures of the Ima
gination’ op te wekken. Enerzijds constateert hij dat de 
schaal en de omvang van het bouwen deze gevoelens ge
nereren, anderzijds de ‘Manner’ of, in hedendaagse ter
men, stijl èn genre. Wanneer Addison in dat verband de 
sacrale architectuur verantwoordelijk acht voor de meest 
edele voortbrengselen over de gehele wereld, borduurt 
hij niet alleen voort op het werk van de architectuurtheo- 
reticus L.B. Alberti (De re cedificatoria), maar preludeert 
hij tevens op de opvattingen van J. F. Blondel, Madame 
de Staël, R.F. de Chateaubriand, Sulpiz Boisserée of 
Thijm:

It is this which has set Men at work on Temples and Publiek 
Places of Worship, not only that they might, by the Magnifi
cence of the Building, invite the Deity to reside within it, but 
that such stupendous Works might, at the same time, open the 
Mind to vast Conceptions, and fit it to converse with the Di
vinity of the Place. For everything that is Majestick imprints an 
Awfulness and Reverence on the Mind of the Beholder, and 
strikes it with the Natural Greatness of the Soul.24

Opvattingen als deze zouden door Edmund Burke later 
uitgewerkt worden in zijn verhandelingen over ‘the sub
lime and the beautiful’ en doorwerken tot in de beschrij
ving van Madame de Staël van het interieur van de Sint- 
Pieter te Rome, waarvan de overweldigende ruimte door 
haar effect op de beschouwer gevoelens van nietigheid en 
vrees veroorzaakte. Addison zelf was de overtuiging toe
gedaan dat ‘grootsheid’ in de bouwkunst vooral te danken 
was aan ‘the Concave and the Convex’. O ver de gehele we
reld liet prestigieuze architectuur zien ‘that round Pillars 
and vaulted Roofs make a great part of those Buildings 
which are designed for Pomp and Magnificence’. Wie een 
‘Dome’ of koepel aan de binnenzijde beziet, merkt dat 
‘the entire Concavity falls into your Eye at once, the Sight 
being as the Center that collects and gathers into it the 
Lines of the whole Circumference’, waardoor het besef 
van grootsheid ontstaat. Het bijzondere van deze analyse 
is dat Addison hiermee een niet op proporties gebaseerd 
zintuiglijk argument formuleerde ter verduidelijking van 
het indrukwekkende karakter van de koepel. Doorgaans 
werd dit beoordeeld in termen van maat en verhouding,
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zoals bijvoorbeeld Chateaubriand in Le Génie du Chnstia- 
nisme (1802) nog deed. Daarbij voorzag hij dit motief van 
een (pseudo-)middeleeuws vernis door te stellen.

Au moyen du dóme, inconnu des anciens, la religion a fait un 
heureux mélange de ce que 1’ordre gothique a de hardi, et de ce 
que les ordres grecs ont de simple et de gracieux.5

Terwijl Chateaubriand deze combinatie van stoutmoe
digheid, proportionele eenvoud en grootsheid illustreer
de aan de hand van de Sint-Pieter van Rome, Saint- 
Paul’s in Londen en de Dome des Invalides te Parijs, re
serveerde Addison de ervaring van het ‘sublieme’ haast 
exclusief voor de klassieke architectuur die hij als volgt 

bekeek:

Let anyone reflect on the Disposition of Mind he finds in him
self, at the first Entrance into the Pantheon of Rome, and how 
the Imagination is filled with something Great and Amazing; 
and, at the same time, consider how little, in proportion, he is 
affected with the Inside of a Gothic Cathedral tho’it be five times 
larger than the other; which can arise from nothing else but the 
Greatness of Manner in the one, and the Meanness in the 

other.26

Vermoedelijk zou Addison verbijsterd zijn geweest bij de 
gedachte dat nauwelijks een generatie later overtuigde 
classicisten, zij het al schoorvoetend, de associaties met
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‘Divinity’, ‘Awe’, ‘Magnificence’, enzovoort direct zou
den toespitsen op ‘gotische’ kerkelijke architectuur. Een 
interessant, maar vooral paradoxaal voorbeeld biedt de 
invloedrijke docent aan de Franse Académie J. F. Blon
del, die in zijn Cours d’Architecture (1771) schreef:

Le genre sublime dont nous voulons parler, devroit être par 
exemple, le propre de l’Architecture de nos Temples; en effet, 
tout y doit paraître tracé par une main divine; leur ordonnance 
doit avoir un caractère sacré qui rappelle l’homme à Dieu, à la 
Religion, à lui-même. Qu’on y prenne garde, certaines Églises 
gothiques modernes portent cette empreinte: une grande hau
teur de voûte qui n’a rien de vulgaire, des nefs et des bas-côtés 
spacieux, une lumière modérée et analogue aux mystères, des 
façades élevées et pyramidales, une symétrie intérieure dans 
les côtés respectifs.27

In een voetnoot merkte Blondel bij deze passage op dat 
vooral de Sainte-Croix te Orléans een uitmuntend werk in 
‘le genre gothique’ vormde (afb. 3). Hoewel deze kerk in de 
zeventiende en de achttiende eeuw volledig in gotische 
stijl herbouwd werd, mag daaruit niet afgeleid worden dat 
hij haar daarom typeerde als ‘gothique moderne’. Sterk 
leunend op de periodisering van de kunsttheoreticus 
J.-F.Félibien (1658-1733), schreef Blondel immers elders 
in zijn Cours dat hij onder die noemer alle architectuur 
samenvatte die vanaf de tijd van Philippe-Auguste (begin 
dertiende eeuw) in dit constructief wellicht delicate en 
lichte, maar overigens overdadige gedecoreerde genre was
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3 De Sainte-Croix in Orléans.

opgetrokken. Hetgeen hij onder‘1’Architecture gothique, 
proprement dite’ verstond, zouden wij thans typeren als 
romaans. Voor de échte klassieke Franse gotiek, die hij 
opvatte als ‘une sorte d’énigme pour 1’ceil’, bleef Blon- 
del ontoegankelijk, ofschoon belangrijke tijdgenoten de 
charme daarvan reeds volop onderkenden: zo gaven de 
classicistische bouwmeester J.-G. Soufflot en de archi- 
tectuurtheoreticus M.-A.Laugier al tekenend en schrij
vend hun — selectieve — evocaties van deze middeleeuwse 
architectuur ten beste. Met name de laatste analyseerde 
op buitengewoon gevoelige wijze hoe in de gotische ka
thedraal de aangename variatie bij het waarnemen, in de 
zin van The Spectator, een functie vormde van het steeds 
wisselende zicht door de rijen van pijlers en schalken, die 
telkens weer andere ‘verschieten’ tonen.28

De belangstelling voor de gotiek, juist vanwege haar 
evocatieve en ‘sublieme’ gehalte, bleef niet beperkt tot 
Engelse of Franse culturele kringen, maar liet ook Duits
land niet onberoerd. In dezelfde tijd dat Blondel zijn 
Cours publiceerde, zou Goethe met zijn hymne op de 
Dom van Straatsburg zijn lezerspubliek ervan overtui
gen dat ‘Greatness of Männer’ ook aan de buitenzijde 
van de gotische kathedraal te beleven viel (afb. 4). Anders 
dan Blondel bleek Goethe hierbij tot het inzicht te zijn 
gekomen dat hij steeds ten onrechte

Unter die Rubrik Gotisch, gleich dem Artikel eines Wörter
buchs, [...] alle synonymische Mißverständnisse, die mir von 
Unbestimmtem, Ungeordnetem, Unnatürlichem, Zusam
mengestoppeltem, Aufgeflicktem, Überladenem jemals durch 
den Kopf gezogen waren.

op een hoop geveegd had. Met deze omissie meende 
Goethe af te kunnen rekenen in een gloedvolle weergave 
van zijn persoonlijke indrukken van de Dom:

Mit welcher unerwarteten Empfindung überraschte mich der 
Anblick, als ich davor trat! Ein ganzer, großer Eindruck füllte 
meine Seele, den, weil er aus tausend harmonierenden Ein- 
zelnheiten bestand, ich wohl schmecken und genießen, keines
wegs aber erkennen und erklären konnte. Sie sagen, daß es also 
mit den Freuden des Himmels sei, und wie oft bin ich zurück
gekehrt, diese himmlisch-irdische Freude zu genießen, den 
Riesengeist unsrer ältern Brüder in ihren Werken zu umfassen. 
Wie oft bin ich zurückgekehrt, von allen Seiten, aus allen Ent
fernungen, in jedem Lichte des Tags, zu schauen seine Würde 
und Herrlichkeit. Schwer ist’s dem Menschengeist, wenn sei
nes Bruders Werk so hoch erhaben ist, daß er nur beugen und 
anbeten muß. Wie oft hat die Abenddämmerung mein durch 
forschendes Schauen ermattetes Aug mit freundlicher Ruhe 
geletzt, wenn durch sie die unzähligen Teile zu ganzen Massen 
schmolzen, und nun diese, einfach und groß, vor meiner Seele 
standen, und meine Kraft sich wonnevoll entfaltete, zugleich 
zu genießen und zu erkennen.2’
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Juist dit centraal stellen van de eigen, overweldigende 
ervaring zou Goethe mede ontleend kunnen hebben aan 
een van de vele Duitse bewerkingen van The Spectator, in 
casu van ‘The Pleasures of the Imagination’. In dergelijke 
sfeertekeningen zou vooral het motief van het overschrij
den van de grens tussen het aardse en hemelse, door Ad- 
dison bij een bezoek aan Westminster Abbey beschreven, 
tot een vast element worden. Nolens volens doet het ver
haal van De Spectator denken aan Goethes ‘himmlisch- 
irdische Freude’ bij zijn respons op de Dom van Straats
burg:

Onver[ge]zeld in de abdy van Westmunster wandelende, de 
eerwaarde Oudheid der gebouwen, en die akelige pracht haaren 
grafsteden en tomben beschouwende, viel ik in de volgende be
denking. Hoe gevoelig eene lesse verstrekken deeze stomme, 
doch sterke bewyzen van sterflijkheid voor een opmerkend 
gemoed; jaa zy zyn beweeglyker dan alle bewysredenen, alle 
kracht en plegtigheden van eene lykreden, of de zielroerendste 
en nadrukkelykste taal van den grootsten redenaar ons van onze 
brosheid en vergankelykheid vermaanende. Alle de traanen van 
schryende verwanten, en de welsprekendste pennen der groot
ste dichters hebben niet half zoo veel kracht om ons aan te doen 
en ons gemoed te beroeren, als de naare stilte deezer vreesse- 
lyke plaatse.

[...] Als ik de voetstappen van den verslindenden tyd op de 
muuren van deeze oude hoofdkerk zie, verblyde ik my met de 
gedachte, dat ik een eeuwig gebouw, wiens bouwmeester God 
is, in den hoogen hemel hebbe. Als ik langs deeze tomben wan- 
dele, du[n]kt my, dat ik de grenzen van eene gelukzalige on- 
sterflykheid betreede. Hoe dun een voorhangsel is ‘er nu tus- 
schen my en eene onzichtbare staat!’30

Evocaties als deze zijn duidelijk niet zonder invloed ge
weest op de volgende generaties scribenten, die naar een 
alternatief taalgebruik zochten om, zoals de landschap
schilders reeds eeuwen deden, aan de behoefte aan ele
gische ‘belevingen’, grootse vergankelijkheidsindrukken 
en pastorale ‘stemmingen’ bij het publiek te voldoen. Dit 
streven spoorde omgekeerd met hun eigen verlangen 
naar ‘wederuitstorting’. Juist in dit verband kan men zich 
niet aan de indruk onttrekken dat Rhijnvis Feith, wiens 
totale œuvre een uiterst boeiend amalgaam van classicis
tische en ‘proto-romantische’ opvattingen toont, met 
vrucht heeft geprofiteerd van de Nederlandse bewerkin
gen van The Spectator. In zijn ‘sentimentele’ roman Julia 
(1783) beschreef hij onder meer een bezoek van de heldin 
en haar geliefde aan de onderaardse gewelven van ‘een 
tempel, die wegens zijn indrukverwekkende schoonheid 
in de gehele omtrek beroemd is’. Zij trekken daar naar
toe, omdat ‘Een gevoelig hart [...] alles [bemint] wat 
somber en verheven is.’ Vooral de strekking van Vanitas 
en Memento Mori maakte dat de evocaties van Feith bij 
uitstek aansluiting vonden bij de sterk moraliserende
Nederlandse picturale en verbale cultuur:
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[...], toen wij geheel eenzaam het ontzaglijk gebouw binnentra
den. Eerbiedig en vol van een godsdienstige vrees, bogen wij 
onze knieën voor de Onzichtbare, die in deze tempel wordt 
aangebeden. De godsdienst verheft het hart en doet de mens 
zijn ware grootheid gevoelen. [...] In het donkerste gedeelte des 
tempels ontdekten wij tussen twee gotische zuilen een brede 
marmeren trap, die naar beneden leidde. Wij daalden er langs 
af, en ijlings bevonden wij ons in een tweede tempel, die even 
zoveel lichts ontving dat men er de voorwerpen in onderschei
den kon. Toen onze voorste voet de grond van dit rustvertrek 
des doods raakte, weergalmde het geheele gewelfsel, en deze 
doffe klank scheen tegen al de kisten, die ons oog in een lang 
verward verschiet ontdekte, te stuiten. [...]

Alles is in rust en zo stil als de dood. Welk een schrikverwek
kend gezicht! Hoe majestueus is de gedaante van dit verheven 
gebouw, wiens aloude pilaren hun marmeren kruinen verheffen 
om dit dikke gewelf, dat zijn eigen gewicht vast en onwrikbaar 
maakt, te onderschragen.31

Een dergelijke benadering lijkt al evenmin denkbaar 
zonder het voorwerk van Addison, die algemeen de dich
ter aanbeveelde om architectuur met betrekking tot haar 
evocatieve lading ‘in its present Glory, or in the Ruins of 
those which flourished in former Ages’ te bestuderen. 
Alleen dan zou hij bij beide genres in staat zijn de ver
beelding van zijn lezers te voeden en te stimuleren. Hoe
zeer deze visie standaard werd, blijkt onder meer uit de 
parodie op het romantische’ van Jacob Geel, die in zijn 
Gesprek op den Drachenfels (1835) een metaforisch bedoel
de sfeertekening gaf van de ‘bouwvallen’ van een burcht 
bij de Rolands-Eck, gecompleteerd door een ‘somber 
en ontzagwekkend’ beeld van het natuurtoneel aan het 
einde van de tocht.32 Vertrouwd met deze associationis- 
tische visie op ”t sprekend Steen’ waarvoor Goethe met 
zijn hymne op de Dom van Straatsburg toch wel de 
meest overtuigende blauwdruk had geleverd, trachtte de 
kunstcriticus en romancier Thijm - inspelend op het 
‘Vaderlandsch gevoel’ - het Nederlandse publiek in zijn 
novellen ontvankelijk te maken voor de inheemse mid
deleeuwse architectuur. In navolging van Goethe nam hij 
de lezer mee naar de Utrechtse kloostergang met zijn 
epitafen of naar de vervallen en verlaten gotische Hyp- 
polituskerk te Delft, om aldaar in de trant van ubi sunt 
het visioen op te roepen van voorbijgegane glorietijden, 
toen een dergelijk bouwwerk als teken van Gesamtkraft 
en innig geloof tot stand gebracht en gebruikt werd. Al
dus werd vanuit het kamp van de literatoren geleidelijk 
aan de weg bereid voor een publieke verantwoordelijk
heid op het gebied van de monumentenzorg.33

CONCLUSIE e n  u it z ic h t Hoewel het voorgaande 
overzicht zeker niet op compleetheid kan bogen, is aan 
de hand van de verschillende tekstfragmenten duidelijk 
geworden dat Addisons ‘Papers’ of ‘Vertogen’ mede door

de relatief vroeg vertaalde bewerkingen aan het begin 
staan van de ontwikkeling van een Europees idioom, 
waarmee de verwoording van de subjectieve inwerking 
van zintuiglijke ervaringen op het gebied van natuur en 
architectuur optimaal te bereiken viel. Daarbij lag de 
moralistische meerwaarde in de als gevolg van de waar
neming ontstane associaties en reflecties, die de mens 
ontvankelijk maakten voor liefst godvruchtige overpein
zingen. Dat de aangehaalde auteurs niet in alle gevallen 
direct op Addisons werk zullen hebben geleund, maar in 
het verspreidingsproces van diens gedachtengoed ook 
voor verschillende tussenschakels een plaats zal moeten 
worden ingeruimd, ligt voor de hand. Via via evenwel 
lijken de door Locke beïnvloede denkbeelden van The 
Spectator onherroepelijk te zijn doorgesijpeld.

In hoeverre Addison nu met zijn nadruk op de rol van 
de verbeelding op het gebied van de kunsttheorie een 
volkomen novum creëerde, voorzien van instrumenta
rium en al, viel in het korte bestek van dit artikel niet 
breder te behandelen. Wel kan in het kort op grond van 
gangbare literatuur gesteld worden dat de toenmalige 
classicistische kunsttheorie zeker voor wat betreft de 
Nederlandse beeldende kunsten deze creatieve interme
diair op een lijn met die van de ‘inspiratie’ buitengewoon 
wantrouwde. Vanaf het moment dat de kunst een kwestie 
van het strikt toepassen van objectieve regels en normen 
heette te zijn, werd de rol van de persoonlijke aanleg, in
clusief de verbeelding, zo strak mogelijk ingesnoerd. Jan 
Emmens herleidde dit intomen tot de calvinistische 
inslag van het geestelijke klimaat alhier, waardoor iedere 
zweem van ‘goddelijke instorting’, zij het als talent of als 
inspiratie, verdacht was. De rol van de ‘dichterlijke ver
beelding’, die op grond van de stelling Ut Pictura Poësis 
naar de beeldende kunsten geëxtrapoleerd kon worden, 
werd dan ook gereduceerd tot die van de leerbare ‘inven
tie’ en de combinerende ‘ordinantie’: het uiterlijke rang
schikken van enkel formele elementen met een vaste me
taforische lading tot een geletterd artistiek produkt.34

Met de serie artikelen in The Spectator werd de ver
beelding door Addison uit dit academische keurslijf be
vrijd, zij het wel onder curatele gehouden van het ver
stand en de rede: want, zoals hij in een aantal volkse 
sfeertekeningen en allegorische beschouwingen betogen 
zou, de onbeteugelde verbeelding is enkel grillig en pro
duceert monsters. Niettemin kan gesteld worden dat 
Addison, inspelend op de aloude analogie tussen de 
creatieve mens en de Goddelijke ‘bouwmeester’, tevens 
het venster opende naar de verbeelding in visionaire, 
scheppende zin: juist motieven als het overschrijden van 
de grens tussen de aardse en hemelse staat, het voorhang 
dat nagenoeg als doorzichtig ervaren wordt, het geloof 
dat de verbeelding ‘has something in it like Creation: it 
bestows a kind of Existence, [...] It makes Additions to

Nature, and gives a greater Variety to God’s Works’, 
maakten dat Addison de weg vrijmaakte voor de groeien
de verabsolutering van het verbeeldingsbegrip tot in deze 
eeuw.35 Ondertussen nam Addison in zijn ‘harsentaferee- 
len’ zelf de gelegenheid te baat om ongebreideld weg te 
drijven op een stroom aan gedachten en mijmeringen: 
dromen, maar dan wel gelokaliseerd in tijd en plaats, 
liefst als gevolg van een visioen vanaf een afstand en aan
gedaan door de adem der tijd, kortom de gepatineerde 
droom.
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taald door A.G.L.R.G., 6 delen, Amsterdam-Utrecht, 
1720-25.

Bij Steenhouwer en Uytwerff te Amsterdam; de delen 3 
t. m. 6 verschenen bij Uytwerff.

Deel 7 uit 1735, voor een groot deel gewijd aan Paradise 
Lost van Milton met subtitel Uit het Engelsch vertaald door 
P. Le Clercq [...] Voor Rekening van de Compagnie.

Deel 8 uit 1738 bij Lobedianus te Amsterdam, vertaald 
door Pieter Le Clercq.

Deel 9 uit 1744 bij Lobedianus te Utrecht, vertaald 
door Pieter Le Clercq.

De Spectator of Verrezene Socrates, uit het Engelsch vertaald 
door A.G.L.R.G., tweede druk. Verbetert, en met Vaarzen 
verrykt, in plaats van de rymloze Vertalingen der Vaarzen in 
den eersten druk, 6 delen, Amsterdam-Utrecht, 1730-31.

Ook van deze tweede druk verschenen de eerste 6 delen 
bij Hermanus Uytwerf boekverkoper te Amsterdam, 
vanafdeel 2 onder de subtitel Uit het Engelsch vertaald door 
P. Le Clercq, Twede Druk: van Ontelbare Zin en Drukfeilen 
gezuivert.

Le Spectateur ou le Socrate moderne, Où l on voit un portrait 
naïf des mœurs de ce siècle, traduit de l’anglois, cinquième édi
tion, 9 delen, Amsterdam, 1741-50.

De eerste 6 delen zijn te Amsterdam bij Weitsteins & 
Smith uitgegeven; de volgende delen in 1750 bij Arkstée 
& Merkus te Amsterdam.

Le Spectateur ou le Socrate moderne, Où l’on voit un portrait 
naïf des mœurs de ce siècle, traduit de l’anglois, 9 delen, Am
sterdam-Leipzig, 1750-68.

De laatste drie delen uit 1750 resteren vermoedelijk van 
de eerder oplage van Arkstée & Merkus, de eerste 6 de
len zijn in 1768 in Leipzig uitgegeven.

Der Spectateur, oder vernünftige Betrachtungen über die ver- 
derbten Sitten der heutigen Welt, 2 delen, Frankfurt en 
Leipzig, 1719-21.

Der Zuschauer, aus dem Englischen des Herm Richard
Steele and Joseph Addison (übersetzt von Joh. Chris- 
toph Gottsched, Luise Adelgunde Victorie Gottsched, 
geb. Kulmus, u. Joh. Joach. Schwabe), 9 delen, Leipzig, 
1739-43-

des englischen Zuschauers noch einer neuen Überset- 
zung (von Joh. Lorenz Benzler), 8 delen, Berlijn, 1782- 
83.

1 Deze bijdrage vormt een bundeling van en aanvulling op die 
passages over het poëtische ‘schilderachtige’, die her en der 
over mijn proefschrift verspreid verwerkt zijn of eerder gepu
bliceerd werden in mijn artikel: ‘De voetsporen van Charles 
Guillon. Verzamelbeleid en inrichting van het Rijksmuseum 
te Amsterdam’. Mijn proefschrift, Arbeid en Bezieling, 'de voor
waarden onmisbaar tot voortbrenging van ware kunstwerken. De 
visie op het artistieke scheppingsproces verbeeld en verwoord door 
Pf.H.Cuypers, f.A.Alberdingk Thijm en V.E.L. de Stuers, zal 
binnenkort verschijnen.

2 De Deugd, ‘De weg naar het romantisch dichterschap, Bilder- 
dijk en de buitenlandse romantici’, pp.115-24, i.h.b. pp.115- 
17; voor de vertalingen van The Spectator zie bovenstaande bij
lage. J. Addison & R. Steele, The Spectator, 1746-49, iste druk 
1711,8 delen. Nota bene: op ‘The Pleasures of the Imagination’ 
na, staat niet van alle geciteerde S^ertalor-artikelen ondubbel
zinnig vast dat ze alleen door Addison geschreven zijn; met een 
mogelijk (co-)auteurschap van Richard Steele moet dus reke
ning gehouden worden.

3 J. Addison, ‘The Pleasures of the Imagination’, in: The Spec
tator, deel IV, pp. 79-127, i.h.b. p. 101: Addison gebruikt de term 
‘associatie’ in het geheel niet, maar wel een enkele keer ‘the 
Affinity of Ideas’.

4 Zie de bijdragen van W.J. Pantus en B. Bakker aan deze bundel; 
voorts Pantus, ‘Heimwee naar het eigene, Vier eeuwen schil
derachtigheid als esthetisch ideaal’, pp. 24-29.

5 Addison, ‘The Pleasures of the Imagination’, pp. 79-127, i.h.b. 
p. 87; De Spectator (1730), deel II, p. 407; Van den Berg, De ont
wikkeling van de term ‘romantisch’ en zijn varianten in Nederland 
tot 1840, passim.

6 Zie de vorige noot; doordat achttiende-eeuwse boeken door bi
bliotheken niet meer uitgeleend worden en er vaak een verbod 
ligt op hét maken van kopieën of microfiches vanwege de kwets
bare materiële staat, wordt het plegen van onderzoek op dit 
terrein haast ondoenlijk; Collections Scientifiques & Artistiques 
formées par feu Monsieur le Dr.J.A.Alberdingk Thijm, deel III, 
p. 13, nr. 3342 (The Spectator).

7 Addison, ‘The Pleasures of the Imagination’, pp. 75-76.
8 Hume, Enquiry conceming Human Understanding, i.h.b. p.47; 

voor een algemeen overzicht van de empiristische kentheorie 
en haar invloed op de Engelse achttiende-eeuwse esthetica de 
inleiding van Boulton op zijn editie van Burkes Philosophical 
Enquiry into the Origins of our Ideas of the Sublime, en de inlei
ding van Burke op zijn editie van Hogarths Analysis of Beauty.

9 Addison, ‘The Pleasures of the Imagination’, pp. 85-88.
10 Ibid., pp. 79-80.
11 Ibid., pp.78-79, in, 117; Van Hellenberg Hubar, ‘Van Me-



44 De gepatineerde droom BERNADETTE VAN HELLENBERG HUBAR 45

lencolia I tot creatieve weemoed, de personificatie van het 
beeld Bezieling in de topgevel van het Rijksmuseum’.

12 Addison, ‘The Pleasures of the Imagination’, p.8i; Streng, 
‘«Gekweld door de kopieerlust», De kunstopvatting van 
J.A.AlberdingkThijm en J.W. Cramer, 1842-1850’, i.h.b. p.146, 
p.149 en pp. 156-57: noot 37.

13 Addison, ‘The Pleasures of the Imagination’, p. 82; voor de toe
voegende en voltooiende werking van de verbeelding dan wel de 
(impliciete) inbreng van het publiek, ibid., pp.81-82, pp. 102- 
°3, P-II3» P-I24> voorts Van Hellenberg Hubar, ‘Deelhebben 
aan de kunst. J. A. Alberdingk Thijm als romanticus’.

14 Addison, pp. 89-91; ‘The Mind of the Beholder’: ibid., pp. 77, 
88,93; ‘The Eye of the Beholder’: ibid., p. 82; ‘The Mind of the 
Reader’: ibid., p.215.

15 Ibid., p.92.
16 De Spectator (1730), deel vi, pp.189-91; Hubar, Arbeiden Bezie

ling, passim; Lee, ‘Ut Pictura Poësis: the humanistic theory of 
painting’; Vickers, In Defence of Rhetoric, ‘The Sister Arts’; Van 
Eck, Organicism in Nineteenth-Century Architecture, pp. 45-56.

17 DeSpectator (1730), deel vi, pp.189-91.
18 Zie noot 9.
19 Voor het begrip ‘Harsentafereelen’ zie De Spectator (1735), 

deel vn, p.332; een prachtige allegorie op onder meer de ver
houding tussen de verbeelding en de rede geeft Addison in De 
Spectator (1730), deel v, pp.418-19; Addison, ‘The Pleasures of 
the Imagination’, pp. 122-24.

20 De Spectator (1730), deel 11, pp.16-17.
21 Gombrich, ‘The Renaissance Theory of Art and the Rise of 

Landscape’, pp. 107-121, i. h. b. p. 120; Emmens, Rembrandt en de 
regels van de kunst, pp. 151-62.

22 Hecht, De Hollandse fijnschilders, pp. 60-64,198-201,205, 212- 
16.

23 De Spectator, (1730), deel v, pp.310-11, i.h.b. p.315.
24 Addison, The Pleasures of the Imagination’, pp. 93-95; Van 

Eck, Organicism tn Nineteenth-Century Architecture, p.59.
25 Burke, Philosophical Enquiry into the origin of our Ideas of the 

Sublime (1787), hoofdstuk 11, pp. 95-155; Collins, Changing 
Ideals tn Modern Architecture, 1750-1950, pp. 44-50; Addison, 
‘The Pleasures of the Imagination’, p. 97; Chateaubriand, Génie 
du Christianisme ou les beautés de la religion Chrétienne, deel ill, 
p.20.

26 Addison, ‘The Pleasures of the Imagination’, p. 96.

27 Blondel, Cours d’architecture, deel 1, p.378; zie voor die passage 
ook Germann, Neugottk. Geschichte ihrer Architekturtheorie, 
p.72, noot 150, die verzuimt toe te lichten dat Blondel hierbij 
specifiek refereert aan de Sainte-Croix van Orléans, waarvan 
hij de herbouw notabene als cause célèbre bespreekt, ibid., 
pp. 16-19.

28 Blondel, ibid., pp.378 en 82-84. Germann, ibid., pp.37, 70-72; 
Laugier, Observations sur lArchitecture, ‘De la difficulté de dé- 
corer les églises gothiques’, pp. 173-75, werd als afschrikwek
kend voorbeeld van vandalisme door A.-N.Didron integraal 
opgenomen in Annales Archéologiques, deel vi, pp.i-n; dit laat 
onverlet dat architecten als P.J.H.Cuypers mede hieraan de 
fameuze factor ‘beweging’ voor hun ontwerpen ontleend kun
nen hebben; Addison, ‘The Pleasures of the Imagination’, 
p. 81; voor het aspect ‘beweging’ zie p. 91.

29 Goethe, ‘Von Deutscher Baukunst, D.M.Ervini a Steinbach. 
r772’, PP-5_I3,i-h.b. p.8.

30 De Spectator (1744), deel ix,pp.2i6-i8.
31 Feith, Julia. Ferdinanden Constantia, pp.20-21; over Feiths es

thetica zie met name Feith, Het ideaal in de kunst’, ed. P.J. 
Buijnsters.

32 Addison, ‘The Pleasures of the Imagination’, p.106; Geel, ‘Ge
sprek op den Drachenfels’, pp. 75-119, i. h. b. p. 106 en p. 119.

33 Hubar, Arbeid en Bezieling, hoofdstuk 2: ‘De Organist van den 
Dom’; voor *’t sprekend Steen’ zie Alberdingk Thijm, ‘Bouw
kunst’, i.h.b. p. 7; voorts van dezelfde auteur de historische no
vellen ‘De Organist van den Dom’ en ‘Joannes Stalpaert van 
der Wiele’, i.h.b. pp.200-02; voor de rol van de literatoren voor 
de monumentenzorg zie Peeters, ‘De neogotiek tussen nijver
heid en kunst’, i. h. b. p. 359.

34 Emmens, Rembrandt en de regels van de kunst, onder meer pp. 44- 
48,60,126-31,185-88,244,250-54; Lee,1 Ut pictura poësis1.

35 De Spectator (1730), deel v, pp. 418-19; Addison, ‘The Pleasures 
of the Imagination’, p.124; het is spijtig dat Gert-Jan 
Johannes in zijn overigens baanbrekende studie 'Geduchte Ver
beeldingskracht!’, i.h.b. pp.30-31, deze mijns inziens primaire 
bron voor de emancipatie van de verbeelding tot volwaardige 
creatieve factor tamelijk marginaal behandelt en de Neder
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‘Tb move, to melt 
and elevate the mind’

Het schilderachtige en de retorica

Caroline van Eck

Theorie en praktijk van het schilderachtige in de negen- 
tiende-eeuwse bouwkunst en landschapsarchitectuur 
zijn voor een groot deel bepaald door de discussie die in 
Engeland aan het einde van de achttiende eeuw werd ge
voerd door architecten als de gebroeders Adam, en theo
retici als William Gilpin, Sir Uvedale Price en Richard 
Payne Knight. In de meeste historische studies over the 
Picturesque staat niet zozeer de historische of kunsttheo
retische context van die Engelse discussie over het schil
derachtige centraal, maar eerder de discussie over de 
plaats van the Picturesque als esthetische categorie tussen 
het schone en het sublieme. Daarnaast vormt de invloed 
van de Picturesque beweging in de landschapsarchitectuur 
op de architectuurgeschiedenis van de negentiende eeuw 
een belangrijk thema.' Zo verwoordt Joe Mordaunt 
Crook in The Dilemma of Style een algemeen aanvaarde 
visie door de Picturesque beweging in de landschapsarchi
tectuur en de esthetica te karakteriseren als een inbreuk 
op de klassieke canon van het Vitruvianisme, en daarmee 
als een van de belangrijkste factoren in het uiteenvallen 
van het stilistische monopolie van het Vitruvianisme. 
Door in de landschapsarchitectuur het gebruik van ver
schillende stijlen, soms zelfs gecombineerd in een ge
bouw, te propageren, zou de weg geplaveid zijn voor het 
stilistische pluralisme en de proliferatie van neo-stijlen 
van de negentiende-eeuwse architectuur.

Daardoor is de Engelse theorievorming over het schil
derachtige vooral bestudeerd vanuit het perspectief van 
negentiende-eeuwse ontwikkelingen. Niet de kunsttheo
retische context van de tweede helft van de achttiende 
eeuw, maar typisch negentiende-eeuwse ontwikkelingen 
zoals de aflossing van de klassieke, op de retorica geba
seerde kunsttheorie door de esthetica als filosofische 
reflectie op kunst en schoonheid, en het zoeken van de 
architectuur naar een stijl van bouwen die zou overeen
stemmen met de nieuwe eisen, omstandigheden en mate
rialen van de eigen tijd staan doorgaans centraal in studies 
over the Picturesque.

Toch is het de vraag of daarmee wel voldoende recht

kan worden gedaan aan een zo veelzijdig en moeilijk een
duidig te karakteriseren fenomeen als de intensieve dis
cussie over het schilderachtige die in de laatste decennia 
van de achttiende eeuw in Engeland vrij plotseling ont
stond. Zo is er recent gewezen op het belang van de poli
tieke context; en er is gewezen op de complexe relatie 
tussen het classicistische adagium ut pictura poësis en het 
schilderachtige beginsel ut pictura hortus! Hier wil ik de 
aandacht vestigen op een ander aspect, dat tot nu toe nau
welijks aandacht heeft gekregen, maar wel een interes
sant licht werpt op de rol van het Schilderachtige bij het 
ontwerpen van tuinen en gebouwen, en op de vraag in 
hoeverre de Picturesque beweging werkelijk heeft gefun
geerd als een van de wegbereiders van het stijlpluralisme 
van de negentiende eeuw. Dat aspect is de kunsttheore
tische traditie waar the Picturesque deel van was: de retori
ca in haar gedaante van algemene theorie van de kunsten.

i t h e pic t u r e s q u e Kort gezegd wordt met het 
schilderachtige een manier van ontwerpen of kunstbe- 
schouwen bedoeld volgens de manier die eigen is aan 
schilders. Zowel landschappen of tuinen als gebouwen 
kunnen worden ontworpen volgens de werkwijzen van 
schilders, en kunnen worden bekeken alsof het schilde
rijen zijn. Met het schilderachtige kan echter ook wor
den bedoeld dat sommige landschappen zich ertoe le
nen, geschilderd te worden. Voorbeelden van zo’n manier 
van ontwerpen op schilderachtige manier zijn te vinden 
in het werk van Sir John Vanbrugh. Over het kijken naar 
natuur of architectuur alsof het een schilderij is gaat een 
reeks Engelse traktaten vanaf 1750, die wordt geopend 
door William Gilpin. Hij omschrijft in zijn Dialogue at 
Stow van 1748 het schilderachtige als ‘that which is suited 
to pictorial representation’. En in zijn Three Essays: On 
Picturesque Beauty; On Picturesque Travel; and On Sketch
ing Landscape van 1794 onderscheidt hij schoonheid en 
het schilderachtige:

Disputes about beauty might perhaps be involved in less con
fusion, if a distinction were established, which certainly exists, 
between such objects as are beautiful, and such as are picturesque 
— between those, which please the eye in their natural state', and 
those, which please from some quality, capable of being illus
trated by painting (afb. 1 ).3

Sir Uvedale Price, in zijn Essays on the Picturesque as 
Compared with the Sublime and the Beautiful, eveneens uit 
1794, neemt Gilpins definitie als vertrekpunt:

In general, I believe, [the word ‘picturesque’] is applied to 
every object, and every kind of scenery, which has been, or 
might be presented with good effect in painting; just as the 
word beautiful (when we speak of visible nature) is applied to
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every object, and every kind of scenery, that in any way gives 
pleasure to the eye; and these seem to be the significations of 
both words, taken in their most extended and popular sense.4

Maar hij merkt op, dat zo’n definitie te wijd is en tegelij
kertijd te beperkt, omdat het inhoudt dat alle objecten in 
een schilderij die genoegen verschaffen schilderachtig 
zijn. Het schilderachtige is voor hem geen variant van 
schoonheid, maar een zelfstandige esthetische categorie 
tussen het schone en het verhevene. Price wil nagaan of 
er eigenschappen zijn die altijd op gelijke wijze hetzelfde 
effect produceren: zowel in objecten van visuele waarne
ming, als van het gehoor, de tast, de smaak of de reuk. 
Die eigenschappen zijn ruwheid (‘roughness’) en plot
selinge en onverwachte afwisseling, gecombineerd met 
onregelmatigheid (‘sudden variation, joined to that of 
irregularity’).5 Hij illustreert dit met een verwijzing naar 
Griekse architectuur: als een Griekse tempel nog in goe
de staat verkeert, is hij mooi; maar als hij een ruïne is 
geworden, is hij schilderachtig:

Observe the process by which time, the great author of such 
changes, converts a beautiful object into a picturesque one. 
First, by means of weather stains, partial incrustations, mos
ses, &c. it at the same time takes off from the uniformity of the 
surface, and off the colour; that is, gives a degree of roughness, 
and variety of tint. Next, the various accidents of weather 
loosen the stones themselves; they tumble in irregular masses 
[...] Sedums, wall-flowers, and other vegetables that bear 
drought, find nourishment in the decayed cement from which 
the stones have been detached [...] yew, elder, and other berried 
plants project from the sides; while the ivy mantles over other 
parts, and crowns the top.

Het gaat dus niet alleen maar om de vraag of iets ge
schikt is om geschilderd te worden; pas als natuur en ar
chitectuur nog twee andere eigenschappen bezitten, zo 
betoogt Price, kunnen ze schilderachtig genoemd wor
den: ruwheid en onregelmatigheid. De laatste term wordt 
door hem nader aangeduid als ‘intricacy’ (ingewikkeld
heid) of ‘variety’ (afwisseling). Het schilderachtige is 
voor hem niet alleen maar een eigenschap van tuinen, 
maar ook van architectuur of muziek: Price noemt de 
grillige wendingen in het werk van Haydn en Scarlatti als 
voorbeelden van muzikale schilderachtigheid, en con
trasteert ze met de sublieme koren van Händel, en de 
schoonheid van de concerti grossi van Corelli.

Price geeft echter niet alleen een verduidelijking van 
het begrip ‘schilderachtig’, maar voegt ook een belangrijk 
nieuw element toe. Hij vraagt zich namelijk niet alleen 
af, welke dingen allemaal schilderachtig genoemd kun
nen worden, maar betrekt ook het effect van een schilder
achtig object op de beschouwer erbij, en vraagt zich af 
of het schilderachtige altijd verbonden is met bepaalde
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eigenschappen van het object, of juist afhankelijk is van 
de reactie van de beschouwer. Daarmee plaatst Price de 
discussie over de vraag wat nu precies het schilderachtige 
is in het kader van de kentheorie en esthetica van zijn tijd, 
dat wil zeggen van het Britse empirisme.

Volgens de kentheorie van het Britse empirisme kun
nen alle eigenschappen worden verdeeld in twee groe
pen. Primaire kwaliteiten - zoals gewicht, massa of 
grootte — zijn als zodanig in het object aanwezig, beperkt 
in aantal en meetbaar. Secundaire eigenschappen - kleur, 
smaak, geur-zijn daarentegen niet als zodanig in het 
object aanwezig, maar alleen als dispositie of vermogen. 
Ze bestaan namelijk uit het vermogen het effect op te 
wekken van de gewaarwording of ervaring — ‘idea’ in de em
piristische terminologie - van zo’n secundaire eigen
schap: het zien van rood, het ruiken van rozegeur, of het 
proeven van een zoete of bittere smaak. Het zou hier te 
ver gaan om de filosofische argumentatie voor deze op
vatting te bespreken. Wat wel van belang is, is dat hiermee 
de hele discussie over schoonheid een ander karakter 
kreeg: van pogingen, te bepalen wat het is in het object, 
dat het mooi maakt - de juiste mathematische proporties 
bijvoorbeeld — verschuift nu de aandacht naar de relatie 
met de beschouwer: niet het object, maar het effect op 
hem of haar krijgt nu alle aandacht in het zoeken naar de 
ware aard van schoonheid.

Deze verschuiving van de aandacht had relativisme tot 
gevolg. David Hume, de meest radicale vertegenwoordi
ger van het empirisme, had aangetoond dat de distinctie 
tussen primaire en secundaire kwaliteiten niet houdbaar 
was omdat er geen onomstotelijke criteria zijn om te be
palen dat een ervaring berust op een primaire eigen
schap. Daarmee werd ook schoonheid tot een schoon- 
heidservaring, waarvoor de oorzaken eerder moesten 
worden gezocht in de reactie van de beschouwer dan in 
het object zelf: ‘Beauty’ — zo schrijft Hume in 1757 — ‘is 
no quality in things themselves; it exists merely in the 
mind which contemplates them [...] Each mind perceives 
a different beauty.’7

De weerklank van deze kentheoretische ontwikkeling 
is duidelijk hoorbaar in het werk van Richard Payne 
Knight, An Analytical Inquiry into the Principles of Taste 
van 1805. Op zijn beurt reagerend op het werk van Price, 
laat hij zien dat het niet houdbaar is om het schilderach
tige te presenteren als een eigenschap van dingen: het 
gaat, zo betoogt Knight, om het effect dat ze teweeg
brengen op de beschouwer, dat wil zeggen op de asso
ciaties die bij hem of haar worden opgewekt. Daarin is 
het schilderachtige - of eigenlijk: de ervaring van het 
schilderachtige - gelegen, en niet in de geschiktheid van 
parken en gebouwen om geschilderd te worden. Het uit
gangspunt van zijn boek is de constatering, dat er geen 
vaste en definieerbare combinatie van kleuren, lijnen en
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vormen bestaat, die in zichzelf genoegen verschaft aan 
het verstand of de zintuigen.8 Het genoegen dat archi
tectuur, muziek of schilderkunst ons geeft ligt dan ook 
niet zozeer in de kunstwerken zelf, als wel in de associa
ties die we zelf hebben bij de gewaarwordingen die ze in 
ons opwekken.9 De geleerde kunstkenner zal dan ook 
meer genieten van een landschap, omdat hij of zij ver
trouwd is met het werk van Giorgione, Poussin en 
Claude Lorrain, dan iemand in het bezit van een onge
oefend, ‘innocent eye’. Eenmaal gelegd, zal de reeks van 
associaties ons blijven achtervolgen, of we dat willen of 
niet: ‘so that we feel ourselves in a situation not unlike 
that of a moth fluttering around a candle.’10 Maar ieder 
produkt van kunst of natuur zal ook associaties oproepen 
met wat we al kennen, die werken weer vers in gedachten 
brengen, en er nieuw licht op werpen: ‘so that recollection 
enhances enjoyment, and enjoyment brightens recollec
tion.’ De filosoof of bioloog vindt in het insekt, waar de 
landman gedachteloos op trapt, een aanleiding voor on
beperkte speculatie en reflectie; en de sterrenhemel 
wordt getransformeerd in een reeks van associaties die 
leidt van ‘the lowest dregs of animated matter’ tot de in- 
comprehensible throne of Omnipotence itself.

Het schilderachtige is het voorbeeld bij uitstek van 
dit proces: alleen degene die vertrouwd is met de schil
derkunst schept behagen in schilderachtige tuinen, land
schappen of gebouwen. Zulke objecten verschaffen ge
noegen omdat ze door associatie van ideeën hetzelfde 
plezier geven als de schilderkunst zelf, waarvan ze een 
imitatie zijn. Net als Gilpin en Price brengt Knight het 
schilderachtige in verband met het Italiaanse pittoresco, 
maar hij laat veel duidelijker zien wat dit betekent.
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Het begrip ‘pittoresco’ raakte pas in omloop toen 
Giorgione en Titiaan een typisch schilderkunstige ma
nier hadden ontwikkeld om landschappen te schilderen: 
ze realiseerden zich dat de meest minutieuze en gede
tailleerde imitatie van de natuur, zoals de Vlamingen 
hadden bereikt, geen representatie is van wat het oog 
ziet, of van de zichtbare verschijning van de dingen, maar 
een kopie van wat de geest weet. Ze ontwikkelden daar
om een wijze van weergave, die Knight ‘massing noemt: 
een concentratie op het spel van licht en schaduw, het 
versmelten van kleuren en lijnen, en een schetsmatige 
manier van tekenen, waarbij alleen die onderwerpen 
werden gekozen, die gemengde kleuren hadden, met een 
onregelmatige belichting, en harmonieuze vermenging 
van licht en schaduw:

[...] this very relation to painting, expressed by the pictur
esque, is that, which affords the whole pleasure derived from 
association; which can, therefore, only be felt by persons who 
have correspondent ideas to associate; that is, by persons in a 
certain degree conversant with that art. Such persons being in 
the habit of viewing, and receiving pleasure from fine pictures, 
will naturally feel pleasure in viewing those objects in nature. 
[...] By thus comparing nature and art, both the eye and the in
tellect acquire a higher relish for the productions of each; and 
the ideas, excited by both, are invigorated, as well as refined, by 
being thus associated and contrasted."

II DE ROL VAN HET SCHILDERACHTIGE Gezien 
de hierboven geschetste esthetische en kentheoretische 
context van de Engelse discussie over de aard van het 
schilderachtige is het niet verwonderlijk dat in de mees
te studies veel nadruk wordt gelegd op dat aspect, het
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schilderachtige zou een uiting zijn van het esthetische 
relativisme dat op zijn beurt weer een gevolg is van de 
empiristische scepsis van Hume of Archibald Alison. Het 
zou daardoor sterk hebben bijgedragen tot de erosie van 
het Vitruvianisme en de opkomst van het stijlpluralisme.
Zo schrijft Crook in The Dilemma of Style van 1987, in een 
hoofdstuk dat als titel heeft ‘The Consequences of the 
Picturesque’:

Picturesque values (that is, architecture as scenery) and asso- 
ciationist aesthetics (that is, architecture as embodied mem- 
ory) broke up the canonical harmonies of classicism.

De schilderachtige beschouwing van architectuur als on
derdeel van een geschilderd landschap maakt het wel erg 
vanzelfsprekend om architectuur meer als een decor te 
zien dan als een driedimensionale, tektonische Raumge- 
staltung. Daarmee wordt het ook denkbaar, om gebouwen 
van verschillende stijlen met elkaar te combineren. Zo 
schrijft Knight dat ‘in the pictures of Claude and Gas
par, we perpetually see a mixture of Grecian and Gothic 
architecture employed with the happiest effect in the 
same building, and no critic has yet objected to the in- 
congruity of it.”3 En als architectuur mooi wordt gevon
den vanwege de individuele associaties die het opwekt, is 
het niet langer vol te houden dat er slechts één, univer
seel geldige stijl is, namelijk de klassieke. Iedere stijl 
dient dan volgens zijn eigen regels beoordeeld te worden; 
universele canons of regels kunnen alleen berusten op
universele associaties. Het schilderachtige, in combina
tie met de associationistische esthetica van het Britse 
empirisme, wordt in deze optiek de wegbereider van de 
negentiende-eeuwse preoccupatie met stijl.

III KUNSTENAARS OVER HET SCHILDERACHTIGE 
Toch is dit niet het enige aspect van het schilderachtige 
dat onze aandacht verdient. Tot nu toe hebben we, zoals 
de meeste historici van het schilderachtige, vooral geke
ken naar drie teksten — van Gilpin, Knight en Price - die 
als de canon van het schilderachtige zijn gaan fungeren. 
Ze zijn zeer kort na elkaar verschenen aan het einde van de 
achttiende eeuw, en zijn sterk op elkaar gericht. Wat ze 
eveneens met elkaar delen, is dat het teksten zijn, die zich 
grotendeels, en in toenemende mate op de kunstbeschou
wing richten, en veel minder op de creatie van kunst. Wel
iswaar wordt er aandacht besteed aan praktische voor
schriften voor het ‘verbeteren’ van tuinen en parken,
maar steeds als afgeleide, en in de context van de kritiek 
en de beschouwing. En juist Knight, die zijn eigen huis, 
Downton Castle (afb.2), ontwierp, is degene die de be
schouwing over de aard van het schilderachtige verheft 
tot een esthetisch probleem.
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Nu is er één architect wiens werk voortdurend in ge 
schriften over het schilderachtige wordt geprezen als de 
belichaming van de daar besproken kunstopvatting: Sir 
John Vanbrugh. Blenheim Palace, gebouwd vanaf 1705 
voor de eerste Hertog van Marlborough met assistentie 
van Nicholas Hawksmoor wordt voortdurend aange
voerd als het voorbeeld van schilderachtig ontwerpen 
(afb.3). Vanbrugh zelf gaf er ook blijk van gevoel te heb
ben voor de schilderachtige kwaliteiten van landschap en 
ruïnes. In een brief aan de Hertogin van Marlborough 
van ii juni 1709 pleit hij ervoor de ruïnes van Woodstock 
Manor, in het park bij Blenheim, te bewaren (afb. 4):

There is perhaps no one thing, which the most Polite part of 
Mankind have more universally agreed in; than the Value they 
have ever set upon the Remains of Distant Times Nor amongst 
the Severall kinds of these Antiquitys are there any so much 
regarded, as those of Buildings; Some for their Magnificence 
and Curious Workmanship; And others, as they move more 
lively and pleasing Reflections (than History without their Aid 
could do) [...]

But if the Historical Argument stands in need of Assistance; 
there is still much to be said on Other Considerations [...] 
[Buildings and Plantations] rightly disposed will indeed supply 
all the Wants of Nature in that Place [...] were the inclosure 
filled with Trees [...] Promiscuously set up to grow in a Wild 
Thicket so that all the Building left [...] might appear in Two 
Risings amongst them, it would make one of the Most Agree
able Objects that the Art of Landskip Painters can invent.14

Vanaf 1770 vinden we telkens weer dat Vanbrughs werk 
wordt geprezen als schilderachtige architectuur bij uit
stek. Zo schrijven Robert en James Adam in het Voor
woord van hun Works in Architecture van 1778 dat er de 
laatste jaren een opmerkelijke verbetering is opgetreden 
in de bouwkunst: de appartementen zijn beter ontwor
pen, en in de compositie van het exterieur is er sprake van 
meer beweging en afwisseling, van ‘movement’ en ‘vari
ety’. In een noot lichten ze toe wat ze daarmee bedoe
len:

Movement is meant to express, the rise and also the advance and 
recess with other diversity of form, in the different parts of a 
building so as to add greatly to the picturesque of the composi
tion. For the rising and falling, advancing and receding, with 
the convexity and concavity, and other forms of the great parts, 
have the same effect in architecture, that hill and dale, fore
ground and distance, swelling and shrinking have in landscape. 
That is, they serve to produce an agreeable and diversified con
tour that groups and contrasts like a picture, and creates a variety 
of light and shade which gives great spirit, beauty and effect to 
the composition.15 [cursivering toegevoegd]

Als voorbeelden geven zij onder andere de Sint-Pieter in
Rome (‘The effect of the height and convexity of the
Dome of St Peter’s, contrasted with the lower square
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front, and the concavity of its front, is a striking instance 
of this sort of composition’); het Institut in Parijs (vroe
ger Collége des quatre nations); maar vooral Blenheim 
Palace en Castle Howard: ‘in point of movement, nov
elty and ingenuity, [Vanbrugh’s] works have not been ex
ceeded by anything in modern times.”

Maar niet alleen de architecten Robert en James 
Adam, ook de schilder Sir Joshua Reynolds sprak over de 
bouwkunst in de taal van de schilder. In zijn dertiende 
Discourse on Art, gehouden in 1786, spreekt hij over het 
vermogen van de architectuur om, zoals de muziek, de 
geest te vervullen van grote en verheven ideeën en ge
voelens. Zoals de schilderkunst en de poëzie kan de 
bouwkunst het voorstellingsvermogen raken door mid
del van de associatie van ideeën. Afwisseling en ingewik
keldheid (‘intricacy’) dragen bij tot de schoonheid van de 
kunsten die zich tot het voorstellingsvermogen richten, 
en daarom ook tot de schoonheid van de bouwkunst. Hij 
eindigde zijn betoog met een lofrede op het werk van 
Vanbrugh: als geen ander beschikte deze over grote ta
lenten in inventie, compositie, de ordening van licht en
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schaduw, het groeperen van massa’s, en de hantering van 
de achtergrond: ‘this is a tribute which a Painter owes to 
an Architect who composed like a Painter’.'7

En tenslotte sprak Sir John Soane in zijn colleges, ge
houden van 1809 tot 1836, over de poëzie van de architec
tuur in schilderachtige termen: ‘a disposition of planes 
in such a way that the eye was drawn through one after an
other [...] It is exactly analogous to some of the landscape 
effects most valued at the time.’ Vanbrugh noemt hij de 
Shakespeare onder de architecten.”8

IV HET SCHILDERACHTIGE EN DE RETORICA Uit
deze passages komt een ander beeld van het schilder
achtige naar voren dan uit de gangbare interpretatie van 
het werk van Price en Knight. Ten eerste valt op dat de 
stilistische context, die in de visie van Crook zo belang
rijk is, eigenlijk ontbreekt. Hoewel Knight in het huis dat 
hij voor zichzelf heeft ontworpen koos voor een combi
natie van een gotisch exterieur en een Grieks interieur, is 
het niet zo dat hij een aanhanger is van stilistisch plura
lisme: integendeel, in zijn Analytical Inquiry beweert hij 
juist dat alle bouwstijlen afgeleiden zijn van de supe
rieure Griekse en Romeinse religieuze architectuur. Ook 
bij andere schilderachtige auteurs is er weinig twijfel aan 
de superioriteit van de Griekse kunst.1’
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Ook de inbedding in de context van het associationisme 
moet naar mijn mening wat genuanceerd en herzien wor
den. Het valt natuurlijk niet te ontkennen dat het werk van 
Knight sterk is bepaald door associationistische ideeën; 
maar zijn werk vormt een eindpunt in de achttiende- 
eeuwse ontwikkeling, en neemt daarbinnen bovendien 
nog een uitzonderingspositie in omdat hij het schilder
achtige zo sterk plaatst in het kader van een esthetische 
discussie.

Op grond van beide overwegingen wil ik bepleiten het 
schilderachtige niet uitsluitend te beschouwen in de con
text van de stijlproblematiek en de associationistische 
esthetica van het Britse empirisme. Het is mogelijk en 
zinvol om het schilderachtige ook vanuit een andere in
valshoek te bekijken: die van de retorica in haar gedaante 
van algemene theorie van de kunsten, niet alleen van de 
literaire, maar ook van de visuele kunsten en de architec
tuur, zoals die in de renaissance vooral door Alberti is 
ontwikkeld, voortbouwend op het werk van Vitruvius, 
Cicero en Quintilianus.

De basis voor deze toepassing van de retorica buiten 
het domein van het overtuigend spreken ligt in haar zelf- 
opvatting als de wetenschap of kunde van het geheel van 
beschaafde communicatie: we vinden die opvatting al in 
de Retorica van Aristoteles, maar bij voorbeeld ook meer 
specifiek in de opvatting van Cicero en Vitruvius dat alle 
kunsten en wetenschappen gemeenschappelijke wortels 
hebben en daardoor dezelfde principes delen. In de re
naissance werden deze aanzetten door Alberti benut om 
het begrippenapparaat en theoretische kader van de re
torica te enten op de toen aanwezige rudimenten van een 
theorie van de schilderkunst. Zoals Vickers nog onlangs

in zijn In Defence of Rhetoric heeft laten zien, heeft Al
berti in De Pictura retorische begrippen en opvattingen 
getransplanteerd naar de schilderkunst: zo verandert hij 
de retorische leer van de compositie van periodische zin
nen uit letters, woorden en bijzinnen in een redevoering 
tot picturale voorschriften over de ordening en groepe
ring van lijnen, kleuren, vlakken en lichamen tot een his
toria.20 Stijlfiguren, zoals de antithese, worden eveneens 
door hem gebruikt als compositiestrategie. Maar het be
langrijkste is dat Alberti de retorische visie overneemt 
dat de redevoering tot doel heeft het publiek te raken en 
te ontroeren, te onderrichten, te overtuigen en te beha
gen: het schilderij of het gebouw worden in deze reto
rische visie een toespraak in verf of in steen. De invloed 
van de retorica bleef niet tot Alberti beperkt: zijn tracta- 
ten oefenden enorme invloed uit op de visuele kunsten 
tot diep in de negentiende eeuw. De artistieke opvattin
gen en het werk van Michelangelo bijvoorbeeld, die zo 
belangrijk was voor de architectuur van de barok en die 
door Vanbrugh en Reynolds diep bewonderd werd, zijn 
eveneens sterk bepaald door het retorische conceptuele 
kader.

Gezien de bepalende rol van de retorica in de classicis
tische kunsttheorie ligt het voor de hand ook het schil
derachtige in dat licht te bezien. Daarvoor kunnen enige 
meer specifieke argumenten worden aangevoerd. In de 
eerste plaats duidt een aantal vaak voorkomende en pro
minente termen op een retorische achtergrond: in de 
hierboven geciteerde passages van de gebroeders Adam 
en Reynolds valt op dat zij in hun bespreking van het 
schilderachtige zeer sterk de nadruk leggen op bewe
ging, afwisseling en contrast (of antithese) tussen oppo

sities zoals licht en donker, of steen en vegetatie. Nu 
hebben al deze termen in de kunsttheorie traditioneel 
een retorische lading. Vanaf Alberti was antithese of con- 
trapposto het belangrijkste middel om picturale compo
sities te structureren. Het resulteerde in een effect van 
beweging en levendige afwisseling (varieta), de twee be
langrijkste doelen van de renaissancekunst: contrapposto 
is een stijlmiddel, dat bijdraagt tot de varieta van een 
kunstwerk.

Daarnaast werd de analogie tussen poëzie en schilder
kunst - één van de centrale leerstellingen van de classi
cistische kunstopvatting - gestalte gegeven in de visuele 
kunsten door contrasten in de compositie, de weergave 
van beweging en varieta te hanteren als visuele equivalen
ten van literaire stijlfiguren. Zo werd bijvoorbeeld de 
weergave van gestaltes in beweging door het stijlmiddel 
van de contrapposto een belangrijk doel in de schilder- en 
beeldhouwkunst van de renaissance. De zestiende- 
eeuwse theoreticus Gregorio Comanini schrijft bijvoor
beeld dat

zoals de dichter speelt met antitheses — een van de belangrijk
ste ornamenten van dictie — of met contrapposti, zo contrasteert 
een schilder in een en hetzelfde schilderij de gestaltes van man
nen met die van vrouwen, van zuigelingen en bejaarden, van de 
zee en het land, van dalen en bergen, en andere vergelijkbare 
contrasten worden gemaakt, die resulteren in niet weinig 
charme in een schilderij.21

Binnen de categorie van de elocutio (die fase in het 
schrijfproces waarin de gedachte wordt geformuleerd 
en ingekleed met behulp van stijlfiguren) neemt de

varieta - afwisseling gebaseerd op artistieke vrijheid- 
een belangrijke plaats in als regulerend begrip. Al in de 
Oudheid werd deze varieta vooral geassocieerd met 
beweging. Zo vergelijkt Quintilianus in een beroemde 
passage de gecompliceerde draaiingen van de Discus
werper van Myron met de gratie en aantrekkingskracht 
die resulteren uit het gebruik van stij lfiguren:

Als het lichaam stokstijf staat bezit het slechts weinig bevallig
heid; want het gelaat kijkt recht vooruit, de armen hangen langs 
de zijden, de voeten staan naast elkaar en de hele gestalte is star 
van top tot teen. Maar de curve die we zo goed kennen, ik zou 
het bijna beweging noemen, wekt de indruk van handeling en 
leven. [...] Waar vinden we een meer verdraaide en uitgewerkte 
houding dan bij de Discuswerper van Myron? Maar de criticus 
die het beeld afkeurde omdat het niet recht was, toonde slechts 
zijn complete onbegrip voor de kunst van de beeldhouwer, 
waarin juist de nieuwheid en moeilijkheid de hoogste lof ver
dienen. Een vergelijkbare charme en aantrekkelijkheid worden 
bewerkstelligd door retorische figuren, die ofwel betrekking 
hebben op betekefïis, ofwel op woorden: ze bevatten een afwij
king van de rechte lijn en hebben de verdienste, af te wijken van 
het dagelijkse taalgebruik.22

De hoogste perfectie die de redenaar met dit stijlmid
del kon bereiken, is het tot leven brengen van zijn onder
werp, omdat hierdoor zijn publiek het best ontroerd en 
overtuigd kon worden. De weergave van beweging werd 
echter ook in de schilderkunst van de renaissance de be
langrijkste vorm van ornament. Ook in de visuele kunsten 
was het hoogste doel, de emotionele kracht van het 
kunstwerk te vergroten door het te begiftigen met de 
glans en presentie van leven.
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We vinden dezelfde preoccupatie met antithese, be
weging en afwisseling, met als doel de beschouwer te 
ontroeren door de illusie van leven te wekken, in de pas
sage van de gebroeders Adam die ik hierboven heb geci
teerd: de illusie van leven ligt besloten in de woordkeuze 
—‘rising and falling, advancing and receding’— waardoor 
aan gebouwen beweging en dus leven wordt verleend.23

Een tweede argument voor een retorische opvatting 
van het schilderachtige is gelegen in het feit dat de basis 
van het schilderachtige, de gedachte van de verwant
schap van poëzie, schilderkunst en architectuur, een 
retorische opvatting is. Deze is via Horatius’ ‘ut pictura 
poësis’ en Simonides’ uitspraak dat de schilderkunst een 
zwijgende dichtkunst is, zoals ook de poëzie een schil
derij in woorden is, in de classicistische kunsttheorie is 
geïntroduceerd. Dit blijkt bijvoorbeeld uit de formule
ring van Du Fresnoys De arte graphica'. ‘Ut pictura poësis 
erit; similisque poesi sit pictura’, rond 1750 door Mason 
in het Engels vertaald als ‘True Poetry the Painter’s 
power displays; True Painting emulates the Poet’s lays’.24

Ten derde vertoont de structuur van de opvatting van 
the Picturesque over de aard van het kunstwerk en zijn rela
tie met de beschouwer belangrijke overeenkomsten met 
de structuur van de retorische theorie: in beide gevallen is 
er sprake van een zeer sterke concentratie op de werking 
en het elfect van het kunstwerk op de beschouwer of het 
publiek. Dat is de optiek van waaruit over kunst wordt na
gedacht: telkens weer vinden we in schilderachtige ver
handelingen uiteengezet dat de essentie van het schilder
achtige ligt in het raken en boeien van de geest van de 
beschouwer. Knight hanteert een wel zeer retorische 
woordkeuze in zijn leerdicht The Landscape', ‘to move, to 
melt and elevate the mind’; en Price spreekt in Cicero
niaanse termen over de humaniserende en beschavende 
werking van de schilderkunst.25

Tegelijkertijd vergemakkelijkte deze retorische con
centratie op het effect van het kunstwerk op de beschou
wer de verbinding van schilderachtige opvattingen met de 
esthetica van het associationisme na 1750: de structuur 
van de theorie was er al, alleen de concrete invulling 
moest gewijzigd worden, namelijk van het retorische op
wekken en manipuleren van emoties naar het associatio- 
nistische regisseren van herinneringen, die zelf ook hun 
emotionele lading hebben, maar vooral ook de beschou
wer helpen om datgene wat hij of zij voor het eerst onder 
ogen krijgt, te duiden in termen van eerder geziene schil
derijen of landschappen.

Hiermee raken we aan een belangrijk, en nog maar 
nauwelijks naar voren gebracht inzicht: het schilder
achtige fungeerde niet alleen maar als motor voor sti
listische verandering, maar vooral ook als hulp bij het 
begrijpen van kunst en natuur. Hierboven is al even 
Knights opmerking genoemd, dat ‘recollection’ en ‘en-

joyment’ elkaar wederzijds versterken bij de beschouwing 
van kunst en natuur. Maar in die opmerking ligt de ver
strekkende implicatie besloten, dat het ‘onschuldige oog’ 
niet in staat is, de visuele indrukken van kunst of natuur te 
begrijpen of betekenis te geven: daartoe moeten we put
ten uit onze eerder opgedane kennis. Knights analyse van 
het schilderachtige moet in het kader van die interpreta
tie van onze waarnemingen worden geplaatst: het schil
derachtige is niet alleen een manier om landschappen en 
gebouwen te ontwerpen volgens de methodes van de Ve- 
netiaanse en Lombardische schilderkunst, maar tegelij
kertijd ook een leidraad voor de beschouwer: door de 
bewuste toespeling op de schilderijen van Giorgione of 
Claude wordt de beschouwer de mogelijkheid geboden, 
zijn of haar ervaringen onder woorden te brengen.

De associatie van de architectuur van Vanbrugh met 
het werk van Titiaan of Claude maakt het zo bijvoorbeeld 
mogelijk om een aspect van de ervaring van architectuur 
onder woorden te brengen, waarvoor het traditionele 
classicistische vocabulaire weinig mogelijkheden bood: 
de ervaring van het contrast tussen massa’s, tussen licht 
en donker, naar voren komende of juist terug tredende of 
zich afwendende onderdelen van een fafade, voor het spel 
van beweging kortom, en daarmee van de illusie van leven.

Door het schilderachtige niet alleen maar vanuit een 
negentiende-eeuwse optiek te beschouwen, maar juist 
ook te kijken naar de rol van de traditionele kunsttheorie 
van het classicisme, moet onze visie op de betekenis en de 
rol van het schilderachtige grondig herzien worden.26 
Het schilderachtige is niet alleen van belang omdat het 
de desintegratie van het classicisme zou hebben be
werkstelligd door architectuur te reduceren tot decor
stukken in een landschap, of omdat het de negentiende- 
eeuwse preoccupatie met stijl zou aankondigen. Het is 
ook — en vooral — van belang omdat het ons iets laat zien 
van de manier waarop in de achttiende eeuw architectuur 
ervaren werd. Een retorische interpretatie toont ons bo
vendien op een nieuwe manier hoe de geleidelijke trans
formatie is verlopen van het classicistische paradigma, 
gebaseerd op algemene en mededeelbare emoties, naar 
de romantische wereld van individuele associaties.

i De esthetische discussie wordt uitvoerig behandeld in Hippie, 
The Beautiful, the Sublime, and the Picturesque', de betekenis van 
the Picturesque voor de architectuur van de negentiende eeuw 
wordt kernachtig samengevat in het eerste hoofdstuk van 
Crooks The Dilemma of Style: ‘The Consequences of the Pic
turesque’. Zie voor de rol van the Picturesque in de landschaps
architectuur de baanbrekende studie van Hussey, The Pictur
esque. Studies in a Point of View, en de recente bundel van John 
Dixon Hunt, Gardens and the Picturesque, waarin de rol van het 
schilderachtige wordt besproken van 1750 tot de jaren vijftig 
van deze eeuw.

2 Zie Robinson, In Search of the Picturesque voor de politieke 
context; zie Hunts ‘Ut pictura poesis, ut pictura hortus and the 
Picturesque’ in zijn Gardens and the Picturesque voor de vraag, 
waarom het schilderachtige nu juist in de jaren na 1750 zo in 
de mode raakte.

3 W. Gilpin, Three Essays, I, p.ii [ed. van 1794].
4 Sir Uvedale Price, Essays on the Picturesque, I, p. 37.
5 Ibid., pp.50-51.
6 Ibid., pp.51-52.
7 Hume, ‘Of the Standard of Taste’ in: Essays Moral, Political and 

Literary, p. 136.
8 Knight, An Analytical Inquiry into the Principles of Taste, p. 4.
9 Ibid., PP.143OT.

10 Ibid., p.136.
11 Ibid., pp.152-53.
12 Crook, The Dilemma of Style,p.11.
13 Knight, T» Analytical Inquiry into the Principles of Taste, p. 160.
14 The Complete Works ofSir J. Vanbrugh, iv, pp. 29-30.
15 The Works in Architecture of Robert and James Adam, Esquires, 

pp. 45-46.
16 Ibid., p.46.
17 Reynolds, Discourses, p. 298.
18 Cf. Summerson, Architecture in Britain 1530-1830, pp.301- 

02.

19 Price, Essays on the Picturesque, 11, p. 215; Knight, Analytical 
Inquiry, p. 165; cf. Reynolds, Discourses, pp. 296-97.

20 Vickers, In Defence of Rhetoric, pp. 343en Baxandall, Giotto 
and the Orators, pp. 129-31. Zie 00k Van Eck, Organicism in 
Nineteenth-Century Architecture, pp. 57-62 voor een uitgebrei- 
dere bespreking van de invloed van de retorica op de architec- 
tuurtheorie van de renaissance.

21 Summers, Michelangelo and the Language of Art, p. 80.
22 Quintilianus, Institutio oratoria, 11.xiii.9-11.
23 Overigens werd de term ‘schilderachtig’ zelf ook gebruikt door 

retorici in de achttiende eeuw, zoals Hugh Blair, die in zijn Lec
tures on Rhetoric and Belles Lettres van 1790 spreekt over het 
schilderachtige in de zin van ‘eminently suitable for pictorial 
representation’. Cf. Hippie, The Beautiful, the Sublime, and the 
Picturesque, p. 186.

24 Cf. Hussey, pp.18-19 en Hunt, ‘Ut pictura poesis, ut pictura 
hortus and the Picturesque’ (zie noot 2).

25 Knight, The Landscape, a Didactic Poem in three books, 11.162; 
Price, Essays on the Picturesque, I, p.338.

26 Cf. mijn Organicism in Nineteenth-Century Architecture, pp.74- 
84 en 97 OT voor een uitgebreidere behandeling van de conse
quenties van deze herziening van de gangbare opvatting over de 
betekenis van het schilderachtige voor onze interpretatie van 
negentiende-eeuwse ontwikkelingen.
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‘In schilderachtige schakeering’ 
Over de ontwikkeling 

van de termen 'schilderachtig' en 
'pittoresk ’ in de Nederlandstalige 

kunstliteratuur sinds de romantiek

Willem-}an Pantus

Wanneer een recensent het werk van een kunstenaar zou 
karakteriseren als ‘schilderachtig’ en ‘pittoresk’, dan zou 
dat mijns inziens het einde van zijn veelbelovende car
rière inleiden. Toch rept Van Dales Groot woordenboek der 
Nederlandse taal met geen woord over een eventuele pe
joratieve connotatie die met ‘schilderachtig’ verbonden 
zou zijn. Dit voorbeeld dient slechts om aan te geven dat 
de betekenis van woorden voortdurend in beweging is. 
Wat er met de term ‘schilderachtig’ in traditionele zin 
aangeduid wordt, meent iedereen wel zo ongeveer te we
ten, maar het is de vraag of er gedurende de gehele negen
tiende eeuw wel een constante betekenis bestaan heeft, 
zeker nu men vandaag de dag merkt dat de gevoelswaarde 
van het woord aan het verschuiven is.

Wat betekende ‘schilderachtig’ nu precies in de negen
tiende eeuw? Functioneerde het woord onder alle om
standigheden en gedurende al die jaren op dezelfde wijze ? 
En zo niet, wanneer traden er dan verschuivingen in de 
betekenis op, en welke? En op welke kunsten had de term, 
die zo veelvuldig voorkomt in de kunstliteratuur van de 
negentiende eeuw, eigenlijk betrekking? Deze en andere 
vragen staan in het navolgende centraal. De methode die 
bij dit eerste onderzoek — even simpel als aanvankelijk 
uitzichtloos — gevolgd werd, bestond uit het eenvoudig
weg verzamelen van vindplaatsen met dateringen en con
text, en vervolgens het inventariseren en rangschikken, 
zodat na verloop van tijd een overzicht van voorkomen en 
gebruik van de term ‘schilderachtig’ ontstond. Al gauw 
bleek dat de achtergronden van het ‘schilderachtige’ veel 
gecompliceerder zijn dan verwacht was. — Deze bijdrage, 
die gebaseerd is op een eerste verkennend onderzoek van 
ruim ioo vermeldingen tussen 1774 en 1941, dient daarom 
als niet meer dan een tussenbericht te worden opgevat. 
Conclusies zijn getrokken op grond van het beschikbare 
materiaal en dragen een voorlopig karakter.

Zonder in te willen gaan op de semantische reikwijdte 
van het begrip ‘schilderachtig’ in de zeventiende-eeuwse 
Nederlanden, dat al eerder onderwerp van studie is ge
weest — zie daarvoor de bijdrage in deze bundel van Bou- 
dewijn Bakker —, kan er als inleiding op dit verkennend 
vooronderzoek naar voorkomen, gebruik en betekenis 
van de term sinds de romantiek vanuit taalkundig oog
punt iets toegevoegd worden aan de speculaties omtrent 
de weg die het schilderachtige heeft afgelegd in het Eu
ropese cultuurlandschap, vooraleer het in het Nederland 
van de negentiende eeuw gemeengoed werd.

In zijn erudiete werk The Beautiful, the Sublime, and 
the Picturesque in Eighteenth-Century British Aesthetic 
Theory doet Hippie de voorzichtige uitspraak ‘[...] there is 
reason to suppose that the Dutch «schilderachtig» ante- 
dated development of the Italian and French synonym’, 
nadat hij heeft uitgelegd dat de Engelsen het in de loop 
van de zeventiende eeuw via de Italianen en de Fransen 
hadden leren kennen als ‘picturesque’. Even verderop 
zegt hij: ‘It is possible that the concept has its origin in the 
Netherlands’.1

Het staat wel vast dat het woord ‘schilderachtig’ vóór 
1600 in het Nederlands moet zijn ontstaan: Cornelis Ki- 
liaan geeft het weliswaar nog niet in zijn definitieve ver
sie van het eerste woordenboek der Nederlandse taal, 
het Etymologicum Teutonicae linguae uit 1599, maar daar
mee is nog niet gezegd is dat het woord toen niet al ge
bruikt werd; Carel van Mander noemt het immers niet 
minder dan negenmaal in diens Schilder-boeck uit 1604, 
dat als een duidelijke terminus antequem opgevat mag 
worden.2

Terwijl Engeland pas in 1685 via het werk van William 
Aglionby met ‘picturesque’ kennis maakte — tenminste 
in een kunsttheoretische context, waarbij naar Italië als 
land van herkomst gewezen werd: ‘This the Italians call 
working A la pittoresk, that is boldly’3 —, had in Duits
land Joachim von Sandrart al tien jaar daarvoor over 
Rembrandt geschreven dat hij ‘wohlgefällige und schil
derachtige (wie sie die Niderländer nennen) Sachen ge- 
mahlet [hat]’.4 Het Duits had daar dus kennelijk toen 
geen woord voor en leent het van het Nederlands; ‘male
risch’ is van later datum, en het woord ‘pittoresk’ moet 
al even onbekend geweest zijn — anders was het hier wel 
gebruikt.

Keren we dus terug naar Engeland, waar ‘picturesque’ 
volgens Hippie, voordat het door Aglionby op de kunst 
betrokken werd, reeds ‘for half a Century’ ingeburgerd 
was. We spreken dus dan van ca. 1635, wat altijd nog ruim 
dertig jaar na de eerste Nederlandstalige vermelding van 
‘schilderachtig’ is. Opvallend is nu dat het Engelse ‘pic
turesque’, geheel in de lijn van de uiteindelijk belangrijk
ste betekenis (‘like a picture’), bij wijze van volksetymo
logie verwijst naar ‘picture’ en niet naar ‘painter’, terwijl

het Italiaanse voorbeeld ‘pittoresco’ duidelijk ‘pittore’ 
(en niet ‘pittura’) als uitgangspunt heeft. Als nu dit Ita
liaanse voorbeeld, nog herkenbaar in vroege (Engelse) 
vormen als ‘pittoresque’ en ‘pittoresk’, destijds precies 
dezelfde betekenis heeft gehad, waarbij dus vorm en in- 
houd niet met elkaar strookten, dan is dat alleen maar be
grijpelijk, als ook de Italianen het woord ‘pittoresco’ niet 
van zichzelf hebben, maar als leenvertaling hebben over
genomen. Wat ligt nu meer voor de hand en is aantrekke
lijker dan om aan te nemen dat Nederlandse schilders, 
tekenaars en oudheidminnaars, die al sinds de zestiende 
eeuw in een niet aflatende stroom naar Italië trokken, hun 
nog jonge term ‘schilderachtig’, waarin ook naar de auctor 
verwezen wordt in plaats van naar het eindprodukt, let
terlijk hebben vertaald in ‘pittoresco’.s Dit woord moet 
zich door zijn specifieke connotaties al snel een plaats in 
het Italiaanse taaleigen verworven hebben en van daaruit 
een zegetocht door Europa begonnen zijn.

Anders moet het met het gebruik in het Nederlands 
van ‘pittoresk’ zijn gegaan. Terwijl ‘schilderachtig’ na een 
duidelijk zwaartepunt in de zeventiende eeuw nooit hele
maal verdwenen is,6 maar in het laatste kwart van de 
achttiende eeuw blijkens de Lijst van vindplaatsen een ge
weldige opbloei beleefde,7 duikt ‘pittoresk’ in de Lijst pas 
in 1796 voor het eerst op, en wel juist in een citaat (22) 
waarin gewag gemaakt wordt van de Engelse stroming 
van ‘the Picturesque’ in de reisbeschrijvingen en de schil
derkunst van die jaren. Daarna vinden we het nog in 1850 
(39), 1857 (42), 1884 (49) en dan vaker. Maar terwijl we bij 
de term ‘schilderachtig’ een keur aan betekenissen tegen
komen die deels nog uit de voorbije eeuwen stammen, 
beperkt ‘pittoresk’ zich slechts tot één aspect: dat van 
onregelmatige, romantische bevalligheid van natuur en 
architectuur. Nu eens heeft ‘pittoresk’ betrekking op de 
afbeelding van architectuur en staat het in tegenstelling 
tot ‘zuiver wetenschappelijke tekeningen’ (39), dan weer 
gaat het om het bereiken van ‘pittoreske effecten, met 
verwerping van doelmatigheid, degelijkheid en symme
trie’ in de tuinkunst (42), terwijl het pittoreske een andere 
maal een voortwoekerend beginsel in de bouwkunst ge
noemd wordt (49). Het is volstrekt duidelijk dat aan deze 
invulling van het begrip ‘pittoresk’ de Engelse theorie
vorming van de achttiende eeuw ten grondslag ligt, niet 
alleen omdat er letterlijk naar verwezen wordt en vanwege 
het ontbreken van het woord in de voorafgaande periode, 
maar ook vanwege de betekenisvernauwing die het woord 
ten opzichte van ‘schilderachtig’ ervaren heeft.

In de negentiende eeuw, want die staat in deze bijdrage 
centraal, hebben we met betrekking tot het schilderach
tige dus te maken met twee hoofdstromen: ten eerste, 
het aloude, sinds 1604 gedocumenteerde‘oer-Hollandse’ 
woord ‘schilderachtig’ en, ten tweede, de vertaling van de 
via de Engelse (kunst)literatuur tot ons gekomen term

‘picturesque’, die op zijn beurt weer een verbastering van 
het Italiaanse ‘pittoresco’ is. Het probleem schuilt daarin 
dat we aan de buitenkant van het woord niet kunnen zien 
of we nu met het oorspronkelijke ‘schilderachtig’ te ma
ken hebben of met de vertaling van ‘picturesque’, want die 
luidt eveneens ‘schilderachtig’. Indien de redenering nu 
klopt, hebben we ons eigen woord dus weer teruggekre
gen, nadat het eerst een omzwerving via Italië, Frankrijk 
(waar de Académie Française ‘pittoresque’ pas in 1732 
toeliet)8 en Engeland had gemaakt.

Daarnaast deed aan het eind van de achttiende eeuw 
het woord ‘pittoresk’ zijn intrede in het Nederlands. Af
gaande op de omschrijvingen in woordenboeken zou men 
concluderen dat ‘pittoresk’ en ‘schilderachtig’ synonie
men zijn. In de taalkunde bestaat echter de stelregel dat 
op grond van het mechanisme van de taaleconomie volle
dige synoniemen niet gelijktijdig naast elkaar kunnen be
staan. Anders uitgedrukt: twee woorden met ogenschijn
lijk dezelfde betekenis onderscheiden zich toch in een of 
meer aspecten van elkaar. Een nieuw woord ontstaat ook 
alleen, als daaraan behoefte is. Welke dwingende reden 
was er nu voor de opname in het Nederlands taaleigen van 
‘pittoresk’ naast het al bestaande ‘schilderachtig’? De re
den ligt voor de hand. Kennelijk was er behoefte aan een 
woord dat op onmiskenbare wijze de esthetiek van ‘the 
Picturesque’, waarmee men eind achttiende eeuw via de 
bekende Engelse traktaten had kennisgemaakt, kon afba
kenen van het hoe langer hoe diffuser geworden begrip 
‘schilderachtig’.

Emmens maakt in Rembrandt en de regels van de kunst 
duidelijk dat er, los van alle bijbetekenissen en aanvanke
lijke definiëringsmoeilijkheden, globaal sprake is van een 
preclassicistisch en een classicistisch begrip van schil
derachtigheid. Bij het eerste zou het gaan om de esthetiek 
van het verval, de ouderdom, de weerbarstige natuur, 
waarmee zich licht de namen van schilders als Rem
brandt, Dou, Brouwer, Van Ostade, Sweerts, de beide 
Ruysdaels, Van Goyen en Hobbema laten verbinden. 
Classicistische schilderachtigheid daarentegen richt zich 
op het klassieke ideaalbeeld van het volmaakt menselijk 
lichaam, het ritme van schone verhoudingen in de archi
tectuur, waarvan het Amsterdams stadhuis als een expo
nent gezien werd, en op keurig in het gelid staande, jonge 
bomenlaantjes en sappige groene weiden met weldoor
voed en gezond vee.

Emmens heeft echter het idee dat het ‘oude’ begrip 
van schilderachtigheid ook gedurende de achttiende 
eeuw hardnekkig was. Hij concludeert:

Men krijgt de indruk dat de oude betekenis, slechts incidenteel 
gereduceerd tot een bijgeluid, vrijwel even sterk is blijven 
voortleven als de nieuwe, gesuperponeerde, klassicistische be
tekenis, totdat de romantiek de Lairesses waardering volledig
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i ‘Een schoon, nog al uitvoerig Gebouwtje, waarvan de zij
de i. Een Hermitage afbeeldt, en de zijde 2. Een regelmatig ge
bouw.’ Plaat v uit G. van Laar, Magazijn van tum-sieraaden, 
Amsterdam [1802].
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zal omdraaien en het ‘schilderachtige’ in haar cultus van het 
‘lelijke’ opneemt.9

Kortom, aan de drempel van de negentiende eeuw was 
de term ‘schilderachtig’ tot een (te) ruime jas geworden 
voor een hele reeks van oude, nog steeds voortlevende, 
en nieuwe betekenissen en connotaties. Daardoor moet 
er met de intrede die ‘the Picturesque’ in het Neder
lands cultuurleven deed behoefte aan nadere precisering 
zijn ontstaan, hetgeen de verklaring vormt voor de komst 
van het nieuwe woord ‘pittoresk’ naast het reeds lang be
staande ‘schilderachtig’.

Emmens duidde al aan dat het ‘schilderachtige’, zo cen
traal als het tijdens de zeventiende eeuw in de Nederlan
den stond, daarna nooit helemaal van het toneel verdwe
nen is. Toch komt het bijvoorbeeld in een gezaghebbend 
werk op het gebied van de esthetica als dat van Riedel, 
waarmee Nederland kennismaakte in een vertaling van 
Hieronijmus van Alphen, uitgegeven in de jaren 1778-80, 
niet een enkele keer voor.10

Beziet men de Lijst van vindplaatsen, dan valt voor het 
begin van de periode op dat er sprake is van een tweede
ling in de betekenis van ‘schilderachtig’. Enerzijds be
speurt men een explosieve toename van het aantal reis
beschrijvingen, die zonder uitzondering uit het Engels 
vertaald blijken te zijn (1-14,17-20) en waarop later na
der zal worden ingegaan. Anderzijds is er een opmerke
lijke reeks van vermeldingen waarin ‘schilderachtig’ op 
metaforische wijze betrekking heeft op taal en literatuur 
en hier de betekenis ‘beeldend’ of ‘aanschouwelijk’ draagt. 
Aangezien de landschappelijke connotaties, zoals die 
voor het eerst in de Engelse reisbeschrijvingen naar voren 
komen en waarbij de relatie eerder van metonymische 
aard is, een typische verworvenheid van de late achttiende 
eeuw zijn, zou de betekenis ‘beeldend, aanschouwelijk’ 
wel eens gedurende de achttiende eeuw in het Neder
lands de meest gebruikelijke kunnen zijn geweest.11 Zo 
rept het Algemeen Magazijn van wetenschap, konst en smaak 
in 1785 van een ‘schilderagtige vergelijking’ in het literaire 
werk van Voltaire (15), wordt in 1788 in een boektitel ge
wag gemaakt van het ‘overheerlyk en schilderachtig be
sluit’ van dat boek (16) en spreekt een krant in 1796 naar 
aanleiding van een prijsuitreiking aan de Academie van 
Antwerpen over: ‘Schilderen volgens de schilderachtige 
beschrijvingen van Plinius’ (20). Het zijn stuk voor stuk 
voorbeelden van een metaforisch gebruik van de term 
‘schilderachtig’ voor een andere kunst, namelijk de litera
tuur: er wordt geschreven alsof er geschilderd wordt.

Ongetwijfeld hangt dit overdrachtelijk gebruik van 
‘schilderachtig’ samen met twee invloedrijke fenomenen 
uit de tweede helft van de achttiende eeuw: de opkomst 
van de romantiek, waardoor de natuur een steeds belang-
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rijkere plaats als inspiratiebron ging innemen. En, ten 
tweede, de (her)ontdekking van de overeenkomst tussen 
de kunsten, in het bijzonder tussen schilderkunst en 
dichtkunst. Lessing schreef bijvoorbeeld in Duitsland 
zijn beroemde Laokoon, waarin hij de relaties tussen de 
kunsten verduidelijkte, en het aloude Horatiaanse ada
gium ‘Ut Pictura Poësis’ (zoals een schilderij - zo moet 
ook een gedicht zijn) werd weer volop beleden.12

Deze toepassing van het begrip ‘schilderachtig’ op lite
raire produkten bleef nog lang doorwerken: voor 1815 is 
geregistreerd ‘den medeslependen, schilderachtig dra
matischen stijl’ van een bepaald schrijver (25) en Alber- 
dingk Thijm sprak in 1855 van de ‘kernige, met schilder
achtige zegswijzen doormengde taal’ van het volk (40). 
Dezelfde auteur maakte drie jaar later gewag van nog een 
kunst waarop ‘schilderachtig’ van toepassing verklaard 
werd. Op synesthetische wijze verbindt hij in het volgen
de citaat (43) de muziek met de schilderkunst: ‘Onder de 
schilderachtige tekens, waarmede de vlaamse en hol- 
landse steden den vreemdeling kenbaar maken, dat hij 
zich op den bezielden grond der nederlanden bevindt, 
behoren de klokkespelen, die aan de torenuurwerken 
verbonden zijn.’ Hier wordt dus iets akoestisch opgevat 
als iets visueels. Wanneer men de laatste uitgave van Van 
Dale, Groot woordenboek der Nederlandse taal erop naslaat, 
ziet men dat deze betekenisuitbreiding inmiddels weer 
verdwenen is. De relatie taal-literatuur met ‘schilder
achtig’ bestaat daarentegen kennelijk nog steeds, al is de 
betekenis dan afgezwakt tot ‘een levendig of bont beeld 
gevend’. Als voorbeelden worden gegeven: ‘schilderach
tige termen, taal’, en bij ‘pittoresk’ wordt vermeld: ‘ook 
van taal en literatuur gezegd’. Men kan echter de indruk 
hebben dat deze toepassing stervende is.

Toch bleef een meer letterlijke opvatting van ‘schilder
achtig’ in het begin van de negentiende eeuw — wederom 
afgaande op de Lijst van vindplaatsen — nog in zwang. Zo 
zegt de directeur van de Koninklijke Academie voor 
Bouwkunst in Amsterdam in 1826 dat het ‘schilderachtig 
wasschen en kleuren’ van architectuurtekeningen uit den 
boze is (35). Hier kan zowel de oorspronkelijke betekenis 
‘op de manier van een schilder’ nog doorklinken als de 
afgeleide betekenis ‘gelijkend op een schilderij’.

Er zijn tot nu toe dus al drie verschillende betekenis
complexen binnen het begrip ‘schilderachtig’ gelokali
seerd:

1 op de manier van of eigen aan een schilderij, op een schil
derij gelijkend

2 op de manier van of eigen aan een schilder
3 beeldend, aanschouwelijk.

Toch zijn al deze voorbeelden van de toepassing van de 
term ‘schilderachtig’ niet meer dan een voorspel bij de 
explosieve toename van het aantal connotaties dat sinds
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2 ‘Monument, onder eenen teekenachtigen Boom.’ Plaat 
cxxvi uit G. van Laar, Magazijn van tuin-sieraaden, Amster
dam [1802].
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het einde van de achttiende eeuw met het schilderach
tige geassocieerd wordt. Het woord kreeg immers een 
geweldige impuls, doordat het tot een van de wezens
kenmerken werd van de romantiek, die de relatie tussen 
Mens en Omgeving volledig nieuw definieerde. De over
zichtelijk aangeharkte wereld van het rationalisme maakt 
plaats voor de geheimzinnige spelonken van de gevoelige 
ziel.

Op het gebied van de esthetica verzette Edmund Burke 
in Engeland de bakens met zijn revolutionaire werk: A 
Philosophical Enquiry into the Origin of Our Ideas of the 
Suhlime and Beautiful, uit 1757/3 Hij stelt daarin dat er 
zaken bestaan die grote esthetische indruk maken zon
der te voldoen aan de (toenmalige) schoonheidscriteria. 
Schoonheid — the Beautiful—zou, zo meende men des
tijds, voortkomen uit een bepaalde verhouding tussen de 
delen, een afgeleide zijn van functionaliteit en nuttig
heid, en verbonden zijn met morele perfectie. Wat echter 
te doen met de onmiskenbaar esthetische gevoelens die 
bij de beschouwer opgeroepen worden door een groot 
donker woud of de onmetelijke zee, het firmament met de 
sterren, kort — the Sublime? Volgens Burke was er slechts 
een oplossing: schoonheid is niet iets intrinsieks, maar 
wordt door het gevoel van de beschouwer aan een plaats, 
een handeling of een voorwerp toegekend. De richting 
van het proces van schoonheidsbeleving ging tot aan het 
classicisme van het kunstwerk uit naar de beschouwer 
toe, maar sinds de romantiek vanuit de beschouwer naar 
het kunstwerk toe.

Burkes contemporaine discussiepartners als Alison, 
Gilpin, Knight en Price namen zijn theorie deels over en 
werkten haar uit. Op de precieze betekenis van hun ge
schriften voor het onderhavige thema gaat de bijdrage 
van Caroline van Eek in deze bundel in, zodat uitweidin
gen op deze plaats achterwege kunnen blijven. De voor 
ons belangrijkste consequentie van de activiteiten van 
Burkes gespreksgenoten is de invoering van het begrip 
the Picturesque, het ‘schilderachtige’, dat in het Engeland 
van de late achttiende eeuw een eigen, zelfstandige plaats 
kreeg, ongeveer halverwege Burkes ‘Sublime’ en zijn 
‘Beautiful’. ‘Schilderachtig’ werd al gauw tot een norma
tief begrip. Iets is vooral schilderachtig — en dan gaat het 
in het bijzonder om een landschappelijke situatie -, als 
het vanwege zijn natuurlijke woestheid, onvoorspelbare 
afwisseling en ‘bevallige’ onregelmatigheid waard is om 
geschilderd te worden. Men werd niet alleen getroffen 
door de overeenkomst van een landschap met een schil
derij; men werd niet slechts door het landschap herin
nerd aan een schilderij, maar men maakte zich zijn eigen 
schilderij aan de hand van elementen uit het landschap. 
Dit kwam nergens duidelijker tot uitdrukking dan in de 
kunst van de Engelse landschapstuin, die in de loop van

de achttiende eeuw was ontstaan, waarin het begrip 
‘schilderachtigheid’ een hoofdrol speelde.14

Talloos zijn de vermeldingen van de woorden ‘schilder
achtig’ en ‘pittoresk’ in een landschappelijke context aan 
het begin van de negentiende eeuw in Nederland. De 
eerste bronnen — het zal niet verwonderen — zijn verta
lingen uit het Engels. Zo verscheen in 1774 te Amster
dam de Nederlandse versie van P.Brydone, Reize door 
Sicilië en Malta. Uit 1779 is de Nederlandse vertaling van 
Tobias Smolletts in 1771 uitgegeven boek, half reisver
haal, half schelmenroman The Expedition of Humphry 
Clinker, en wel onder de titel Humphry Klinker’s reizen. 
De vorm van een briefroman heeft William Coxe, De 
natuurlyke, burgerlyke, en staet’s-gesteldheit van Zwitserland 
uit 1780, in 1792 ingrijpend bewerkt en uitgegeven onder 
de titel Reizen naar Switserland.

Het genre van de reisverhalen, vaak voorzien van topo
grafische prenten, zal zich nog tot in de twintigste eeuw 
als een lawine over Europa verspreiden. Deze ‘voyages 
pittoresques’ zijn geen schilderachtige reizen, maar rei
zen waarin men op jacht gaat naar het ‘schilderachtige’, 
in streken en landen die men als typisch schilderachtig 
ervaart, als bijvoorbeeld Zwitserland of de Rijn tussen 
Mainz en Koblenz. Na enige tijd ontdekt men het ‘schil
derachtige’ ook in eigen land en vervolgens waagt men 
zich verder van huis en trekt naar het Nabije en Verre 
Oosten, op zoek naar schilderachtige taferelen.

Aan het begin van de onderzochte periode zijn uit
spraken als de volgende aan de orde van de dag:

Deeze Orkneis of Orkadische eilanden, leggen hier nu voor 
mijne oogen tot op eenige honderden in de Noordzee ver
strooid en maken een verschiet uit, dat schilderachtiger en 
romanesker is, dan ik ooit beschouwde (4).

Hier [in het Zwarte Woud] waren de Gezichten zoo by uitstek 
verscheiden; de gehuchten zoo aengenaem gelegen, en de boe
renhutten zoo schilderachtig eenvouwig, dat wy ons byna ver
beeldden, de romaneske schoonheden van Zwitserland voor 
ons als vervroegd te zien (5).

Deze citaten uit respectievelijk 1779 en 1780 bevatten 
nog een ander element dat de populariteit van het ‘schil
derachtige’ sinds het einde van de achttiende eeuw kan 
verklaren. Zoals al aangeduid, valt de belangstelling voor 
de natuur en haar beschrijving samen met de algemene 
stroming van de romantiek. Het is nu opvallend dat het 
woord ‘schilderachtig’ of‘pittoresk’ vaak in een adem ge
noemd wordt met het woord ‘romantisch’ (of het oudere 
‘romanesk’): iets is ‘schilderachtig’ én - omdat het woord 
‘schilderachtig’ inmiddels met zovele betekenissen en 
connotaties overladen is, moet er een richting aan gege

ven worden - vaak ‘romantisch’. Nog een voorbeeld, nu 
uit 1835 en wederom een vertaling uit het Engels:

Niets is schilderachtiger, dan de hier en ginds verspreidde dor
pen en bouwvallen van Ridderburgten, geen fraaijer landschap 
dan deze valleijen en weiden, welke aan de oorspronkelijke 
weelderigheid van het woeste bosch onttogen zijn. Zoo verre 
van verschillende hoogten het oog reiken kan, is de gansche 
landstreek bedekt met zware en bij groot aantal in elkander 
gegroeide boomen, wier overdadige verscheidenheid van groen 
het natuurschoon hult in eene romantische geheimzinnig
heid (36).

Zo zouden er nog talloze kunnen volgen. Het is maar 
goed dat de term ‘romantisch’ in diezelfde vroege negen
tiende eeuw zoveel betekenisvarianten gekregen heeft, 
anders zou het aantal vindplaatsen helemaal niet meer te 
overzien zijn. Uit een diepgravend onderzoek van W. van 
den Berg naar de ontwikkeling van de term ‘romantisch’ 
(dat een blauwdruk zou kunnen vormen voor een te en
tameren onderzoek naar het ‘schilderachtige’ in de ne
gentiende eeuw), is namelijk gebleken dat ‘romantisch’ 
toen naast een literaire betekenis (‘romanachtig’, ‘on
waar’, ‘onwaarschijnlijk’) en een psychologische (‘over
dreven’, ‘buitensporig’, ‘geëxalteerd’) ook een landschap
pelijke betekenis had (‘ontzagwekkend’, ‘betoverend’, 
‘bekoorlijk’) en daarmee in feite voor een belangrijk deel 
samenvalt met de term ‘schilderachtig’. Of zoals hij zelf 
zegt:

Deze projectie van de schilderkunst op de werkelijke natuur via 
de term ‘picturesque’ vindt een zekere parallel in de toepassing 
van de term ‘romantic’ op het landschap in de literatuur. [...] 
Beide termen, hoewel soms onderscheiden, vullen elkaar aan 
en zijn niet zelden synoniem.'5

Deze conclusie — die ook voor de Nederlandse context 
geldt — maakt het in zoverre gemakkelijk dat met betrek
king tot de romantische connotatie van het begrip ‘schil
derachtig’ volstaan kan worden met een verwijzing naar 
Van den Berg. Maar omgekeerd geldt natuurlijk ook dat 
waar nu romantisch staat, misschien even goed ‘schilder
achtig’ gelezen zou kunnen of moeten worden.

Hoe ziet dat ‘schilderachtige’ in de landschappelijke be
tekenis - de Lijst toont aan dat deze in de eerste helft van 
de negentiende eeuw zonder meer overheerst — er nu 
eigenlijk uit? Er bestaat op het gebied van de tuinkunst 
een in Nederland wijd verbreid handboek waarin dat 
precies uit de doeken gedaan wordt: Gijsbert van Laar, 
Magazijn van tuin-sieraaden dat verscheen vanaf 1802. 
Het is een curieuze en bonte, in dat opzicht misschien 
‘schilderachtige’ verzameling plattegronden van land-
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3 ‘... om teffens, bij het betreden van den grond, de treurige 
puinhoopen te beschouwen als spreekende bewijzen van de 
vergankelijkheid der tijden, en van de onbestendigheid der 
menschelijke zaaken en aller aardsche dingen...’ Titelgravure 
van C. ten Hoet Jz., Het Geldersch lustoord, Gorinchem 1825.
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schapstuinen met een grote hoeveelheid aan bouwsels 
van uiteenlopende soort waarmee men zijn tuin schilder
achtiger kan maken. Zo vindt men er bruggetjes van 
knuppelhout (ongeschilde, ruwe boomstammetjes, die 
in vele ontwerpen terugkeren), graftekens en obelisken, 
neogotische kapelletjes, klassieke tempeltjes, Chinese 
pagodes tot en met compleet ingerichte kluizenaarsver
blijven en boerenwoninkjes, al of niet met mechanisch 
beweegbare bewoners (zie daarover de bijdrage van Wim 
Meulenkamp in deze bundel).

Opvallend is dat Van Laar het woord ‘schilderachtig’ 
slechts tweemaal gebruikt en zich verder, in rond vijftien 
gevallen, als enige in de Lijst bedient van het woord ‘te
kenachtig’ (‘onder een ouden tekenachtigen boom’, ‘een 
tekenachtig gezicht’, ‘eene tekenachtige Ruine’).'7 Vol
gens Van Dale zijn de twee begrippen vrijwel synoniem. 
Het bijzondere van het werk van Van Laar is echter dat de 
lezer niet alleen schilderachtige beschrijvingen voorge
schoteld krijgt, maar zich door middel van illustraties in 
de tekst tegelijk een visueel beeld van het bedoelde kan 
vormen. Waar het dus om gaat, is de vraag hoe Van Laar 
datgene visualiseert wat hij schilderachtig en tekenachtig 
noemt. Plaat v vertoont: ‘Een schoon, nog al uitvoerig 
Gebouwtje, waarvan de zijde i. Een Hermitage afbeeldt, 
en de zijde 2. Een regelmatig gebouw’ (afb. 1).

De hermitage, een kluizenaarsverblijf, is een grillig 
gevormde ruïne, overwoekerd door struikgewas en met de 
sporen van menselijke bewoning in de vorm van een kruis 
en een klokje, letterlijk een spelonk van de ziel, een soort 
Seelenlandschaft, een landschap waarin de romanticus 
zijn ziel projecteert. Maar — wat een verrassing! — hetzelf
de gebouwtje blijkt aan de andere zijde een palladiaans- 
klassiek tempeltje op halfcirkelvormige plattegrond met 
zuilen, architraaf en Grieks-Romeinse beelden in nissen, 
geheel volgens de strenge regels van de classicistische 
kunst. Dat op het element ‘verrassing’ bewust aange
stuurd wordt, blijkt uit een opmerking als ‘De verrassing 
zoude des te grooter zijn, naarmate het oord van waar men 
overvaart [het bouwsel is geprojecteerd op een eilandje] 
somber en ruw, het vertrek schoon, en het uitzigt strelen
de is.”8 Met die verrassing, hier romantiek en classicisme 
in een schilderachtig object van tuinkunst, wil de auteur 
tegemoetkomen aan het door hem in zijn voorrede gecon
stateerde gemis aan afwisseling en verscheidenheid in de 
Nederlandse buitenplaatsen. En ook elders wordt doel
bewust in het tuinontwerp op verrassingseffecten aange
stuurd. Soms krijgt men de handleiding bij het ontwerp 
bijgeleverd:

De eigenaar met zijne gasten tot voor deze schijnbaare Ruïne 
genaderd, zendt iemand om aan te bellen; deze trekker moet 
met welgemaakte veêren verbonden zijn, die twee deuren, wel
ke men daar niet verwachtede in eens openen, en een net en

vriendelijk zomervertrek aan het oog vertoonen, waaruit men 
onderscheiden vrolijke gezichten heeft; [...]'’

De mens fungeert hier als speler in een door hemzelf ge- 
ensceneerd toneelstuk, in een natuur die door hemzelf 
tot decor is omgebouwd. De belangrijkste conclusie met 
betrekking tot het begrip ‘schilderachtigheid’ in een land
schappelijke context is wel dat het betekenissenconglo
meraat mag worden uitgebreid met het element ‘verras
sing’.

Plaat cxxvi (afb.2) laat weer een ander kenmerkend as
pect van het schilderachtige zien: een ‘Monument onder 
eenen teekenachtigen boom’.20 Hier is duidelijk te onder
scheiden wat onder ‘tekenachtig’ verstaan wordt. Het 
monument is van het zuiverste empire: glad, koel en toch 
sierlijk; de boom daarentegen is asymmetrisch, onregel
matig gevormd, zijn twijgen hangen gevoelsbeladen naar 
omlaag, de hoofdstam is grillig. De twee uitersten ver
sterken elkaar in het contrast, net zoals in de vorige 
afbeelding. Maar wat is nu de reden van het monument? 
Waaraan moet het herinneren? Bij een soortgelijk monu
ment is Van Laar uitvoeriger:

In het stil en eenzaam gedeelte, van een niet te klein Buiten
goed, begint een smal en flaauw gebogen pad, dat trapsgewijze 
somberder word. Aan het einde van dit Pad des grafs, leest 
men, op eene oude Poort, een kort, op den dood zinspeelend, 
Opschrift, welk de ziel verder op dien toon stemt, als nodig is, 
om, met gevoel en moeilijk te beschrijven genoegen, eenigen 
tijd, bij het gedenkteeken van een afgestorven geliefden, nabe
staanden vriend, of vriendin, door te brengen. Door die Poort 
gaande, ziet men, in eens, dit schoon Grafmonument, onder 
een oude tekenagtige boom. Alle voorwerpen die mede dit 
plekje vullen, roepen vergankelijkheid en afwisseling toe.21

En bij een ander bouwsel heet het:

Iets onder de Wandeling, dat ons aan lang vervlodene en van 
het heden geheel verschillende tijden herinnert, geeft den den
kenden Wandelaar genoegen, en stof tot peinzen.22

Dit zijn nu typische voorbeelden van het associatieve 
effect dat aan het schilderachtige wordt toegekend. Door 
middel van schilderachtige objecten wordt de beschou
wer, als in een schilderij, geleid in zijn gedachten en emo
ties, en zo tot een hogere vorm van bewustzijn verheven. 
Ook dit associatieve, tot overpeinzing aanzettende ele
ment moet als een van de karaktistieken van het ‘schilder
achtige’ worden aangemerkt. Hoewel Richard Payne 
Knight zich onder de invloed van David Hume op theore
tische wijze met de rol van de associatie bij de esthetische 
beleving bezighield, en wel in zijn in 1805 verschenen 
werk An Analytical Inquiry into the Principles of Taste,23

4 ‘Enkele schilderachtige momenten komen erin voor...’ 
Th. Sanders & H.P.Berlage, Ontwerp voor een beursgebouw in 
Amsterdam. Geaquarelleerd perspectief voor de prijsvraag van 
1884-85, door H. R Berlage, 1885.

werd het associërend verwijzen naar de diepere beteke
nis van leven en dood in een landschappelijke context in 
Engeland al decennia daarvoor in praktijk gebracht.

Daarvan getuigt tenminste de beschrijving die de Fran
se architect en theoreticus J. F. Blondel reeds in 1771 — op 
basis van tot twintig jaar oudere colleges — publiceerde 
van een tuin in ‘Denbigh’ bij Dorking in het graafschap 
Surrey die toebehoorde aan zekere Tires. Men vond er 
riante, goed begaanbare paden die naar hoogten opstegen 
en hobbelige, vol obstakels, die naar de diepte leidden. Bij 
de kruisingen van deze paden, die de wisselvalligheid van 
het menselijk leven symboliseren, waren moraliserende 
opschriften aangebracht, en bij de ingang van deze ‘pro
menade lugubre’ stuitte men op een tempel die toegewijd 
was aan de dood. Het meest spectaculair was echter een 
in twee helften verdeelde grot in een sombere vallei. In de 
ene helft was de ongelovigheid afgebeeld, wegkwijnend in 
de meest afgrijselijke wanhoop en omgeven met sinistere 
attributen die niets anders hadden gedaan dan de mens 
gedurende zijn leven van het rechte pad af te brengen. 
Maar aan de andere kant zag men de mens die vol geloof in 
het eeuwig leven was, kalm en sereen in het ogenblik van 
de dood.24

De Lijst van vindplaatsen geeft tot het midden van de ne

gentiende eeuw een duidelijk zwaartepunt te zien op het 
landschappelijk aspect van het ‘schilderachtige’. Opmer
kelijk is dat de beschrijvingen van landschapstuinen lijken 
vooraf te gaan aan de beschrijving van het natuurlijke 
landschap. Zodanig zelfs dat in een van de eerste ‘schil
derachtige’ beschrijvingen van ons land, het werkje van 
C. ten Hoet, Het Geldersch lustoord of beschrijving van de 
stad Nijmegen en derzelver omstreken uit 1825 het park- 
aspect in de titel doorklinkt en de schilderachtig associa
tieve ruïne van het Valkhof de titelpagina siert (afb.3).25 
Het boekje staat bol van schilderachtigheid, een term die 
tientallen malen voorkomt. De beschrijving van tuinen 
speelt een belangrijke rol, zoals die van het Huis te Ub- 
bergen, ‘alwaar men op nieuw getroffen wordt door eenen 
schilderachtigen vijver, van treurwilgen, sparren, popu
lieren en ander geboomte omgeven, uit welks midden be
stendig eene fontein springt, terwijl aan deszelfs overkant 
twee watervallen, te zamen met een verval van omtrent 
14 voet, langs rotswerken naar beneden storten’ (29). El
ders worden gezichten vergeleken met Zwitserland en 
Palestina. Het is vooral het heuvelachtige karakter van de 
streek ten oosten van Nijmegen dat de volle aandacht 
krijgt - geheel in tegenstelling tot een vroeg-achttiende- 
eeuwse landschapsbeschrijving als die van Arkstée, die 
zich voornamelijk op de vlakke, vruchtbare streek ten 
westen van de stad richtte.26 Wat vroeger als woest, on
ontgonnen, onherbergzaam en nutteloos beschouwd 
werd, wordt nu ineens geprezen om de ‘schilderachtige 
landschappen, lagchende heuvelen, romantische dalen 
en schitterende vergezigten’ (26). Bovendien is het op
merkelijk dat er in het voorwoord een link naar de schil-
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derkunst gelegd wordt door een opmerking over het gun
stigere licht dat er zou heersen, ‘iets waarvan het onder
scheid voor eiken schilder [...] duidelijk in het oog valt’ 
(26). Een nog veel duidelijkere verwijzing naar de schil
derkunst, en dan met name naar het werk van de schilders 
Poussin en Salvator Rosa, vind men in de Lijst al vroeg, 
namelijk in 1774 (1). Hieruit blijkt dat men bij het gebruik 
van het woord ‘schilderachtig’ toch altijd nog steeds aan 
de overeenkomst met de schilderkunst dacht, een ge
dachte die gedurende de gehele onderzochte periode 
aanwezig blijft. Berlage vroeg zich nog in 1895 met be
trekking tot oude binnensteden af ‘wat maakt het mooie 
van die schilderijen’ (52), en de wel duidelijkste parallel 
trekt J. C. Ebbinge Wubben in 1941 in de tentoonstellings
catalogus Nederland bouwt in baksteen 1800-1940'. ‘het is 
alsof het gevoel voor licht en toonwaarden, dat aan onze 
schilderkunst een zoo eigen karakter heeft gegeven, hier 
ook de architectuur een eigen Nederlandsche nuance 
geschonken heeft’ (70).

Toch is de belangrijkste reden voor Ten Hoet om juist de 
omstreken van Nijmegen als schilderachtig aan te prijzen 
‘de aangenaamste verscheidenheid’, zodat men geen 
‘vrees voor eentoonigheid’ behoeft te hebben (26). Hoe
wel deze landschappelijke connotaties van het schilder
achtige als ‘verrassend’, ‘associatief’ en ‘afwisselend’ blij
ven voortbestaan, zien we in de lijst van vindplaatsen in 
de tweede helft van de negentiende eeuw een duidelijke 
accentverschuiving in de context ontstaan. De ondertoon 
van afwisseling en verscheidenheid blijft gehandhaafd, 
maar het woord ‘schilderachtig’ wordt nu voornamelijk 
toegepast in een architectonische context en gaat een rol 
spelen in de discussies rond het bereiken van een eigen, 
contemporaine stijl. Schilderachtigheid is daarbij beslist 
niet voorbehouden aan een bepaalde historische bouw
trant. Thijm spreekt zo van ‘schilderachtige en doelma
tige gevels’ van de zestiende en zeventiende eeuw, waarbij 
hij ze ten voorbeeld stelt aan zijn eigen tijd (37). Maar 
evenzo spreekt P.J.H.Cuypers vol ontzag over de schil
derachtigheid van het interieur van de gotische Dom van 
Utrecht:

Thans bewondert gij de krachtige, rijke zuilenbundels, die bo
ven hare fraaie met blad gesierde kapitelen de slanke gewelven 
dragen; de met zekerheid getrokken steunbogen en de machtige 
beeren met hunne logische ontwikkelde pinakels, de geniale 
ontworpen venstertraceeringen, die in het schitterend licht 
met het geheimzinnig halfdonker in schilderachtige schakee
ring afwisselt (50).

Zowel de Hollandse renaissance (met haar contrasteren
de geverfde natuurstenen banden en helrode baksteen) 
als de grillige gotiek met haar licht- en schaduweffecten

kunnen aanspraak maken op de term schilderachtigheid. 
Dat hiermee vooral op het gemeenschappelijk aspect van 
‘afwisseling’ gedoeld wordt, blijkt ook uit het artikel van 
H.M.Tétar van Elven ‘Iets over de waarde van de spits
bogenstijl’ (1857) dat eveneens de gotiek propageert, en 
wel om de ‘orde of eenheid in de uiterste verscheidenheid’. 
Bij twee roosvensters ontwaart hij bij een grote over
eenkomst ook een groot onderscheid in traceringen en 
kleuren. ‘Beide vertonen ze een andere tekening, andere 
schilderachtige harmoniën’ (42).

Interessant is dat dezelfde auteur in zijn stuk ook het 
woord ‘pittoresk’ gebruikt, maar dan in een uitgesproken 
pejoratieve zin. Hij keurt het ‘jagt maken op nieuwighe
den, het zoeken naar pittoreske effecten, met verwerping 
van doelmatigheid, degelijkheid en symmetrie’ af (42). 
Maar dat betekent dus dat Tétar van Elvens schilderach
tigheid wél doelmatig (evenals bij Thijm), degelijk en 
symmetrisch is. En ook een criticus, wiens naam later 
onthuld zal worden, heeft in 1884 iets tegen ‘die ellendige 
zucht naar het pittoreske’. Omdat hij in zijn stuk, dat 
gaat over de ontwerpen voor de Amsterdamse beurs
prijsvraag, verder overgaat op het woord ‘schilderachtig’, 
lijkt er tussen deze term en ‘pittoresk’ geen of nauwelijks 
onderscheid te bestaan. Voor hem is ‘pittoresk’ of ‘schil
derachtig’: ‘fantastisch en romantisch’ (in negatieve zin) 
en staat het in tegenstelling tot de ware bouwkunst, die 
‘alle knutselarijen en snuisterijen, alle kleinheid in kleur
tjes, vormtjes, effektjes, alle verblinding met groot schij
nende praal’ versmaadt (49). Ook hier horen we dus eigen
lijk weer over schilderachtigheid in de zin van ‘afwisse
ling’, ‘verscheidenheid’ en ‘contrast’, om het even of deze 
elementen nu positief of negatief gewaardeerd worden.

Deze soort van schilderachtigheid blijft gedurende de 
gehele onderzochte periode voor- en tegenstanders vin
den. Vooreerst zijn de voorstanders veruit in de meerder
heid. Het wordt zelfs tegen het einde van de eeuw alge
meen als de karakteristiek bij uitstek van de Nederlandse 
bouwkunst opgevat. Zodanig zelfs dat de jury van de 
beursprijsvraag in 1884 opmerkte dat de vormgeving van 
het nieuwe beursgebouw ‘niet in strijd mag zijn met de 
schilderachtige aanblik van de stad’ (48).

De kritieken die in de pers loskwamen op de opzien
barende resultaten van de beursprijsvraag in 1884-85 kun
nen worden opgevat als een graadmeter voor de situatie 
van het architectuurdebat in die jaren met betrekking tot 
het begrip ‘schilderachtigheid’. Carel Vosmaer had in 
1860 al de relatie tussen ‘schilderachtigheid’ en een ‘ge
heel nationale, oorspronkelijke stijl’ gelegd. Daarmee 
doelde hij op de Hollandse bouwstijl van de zestiende en 
zeventiende eeuw. Hoewel Vosmaer zijn bewondering 
voor deze - in zijn ogen - eerste architectonische uiting 
van nationale trots allerminst onder stoelen of banken

5 ‘...eenschilderachtig
heid die hier in Amsterdam 
zeker niet misplaatst is...’ 
Jan Gratama, De Bisschop, 
Amsterdam, hoek Dam- 
Damrak, 1934.

stak (‘Zoo maakten deze huizen eene fraaije en hoogst 
schilderachtige uitwerking’ 44a), wilde hij slechts ‘wijzen 
op het gewichtige en de schoonheid der oude gebouwen 
opdat de onverschilligheid omtrent deze ophoude en voor 
belangstelling plaats make’.27 Opmerkingen van soortge
lijke strekking had Alberdingk Thijm al eerder gemaakt 
(zie 37), alleen verbond hij ‘schilderachtigheid’ in de ar
chitectuur als katholiek niet met nationale gevoelens. Van 
Westrheene zou in zijn feestrede voor de Maatschappij 
tot Bevordering der Bouwkunst, in het jaar 1869, aankno
pen bij Vosmaer en tegelijk de bruikbaarheid van deze 
‘eigenaardige hollandsche bouwstijl’ voor openbare ge
bouwen beoordelen. Het schilderachtige zo stelt hij, 
‘moet een ondergeschikt element blijven, en waar het op
genomen wordt, behoort men toe te zien dat het karakter 
van een openbaar gebouw er niet door verduisterd worde’ 
(45 a). Dat is geen les in architectuurgeschiedenis meer, 
maar een regelrechte opwekking in de richting van de 
heren architecten om het ‘schilderachtige’ te omarmen, 
zij het dat men er bij openbare gebouwen terughoudend 
mee diende om te gaan. Deze twee elementen, de karakte
ristiek van schilderachtigheid en de Hollandse bouwstijl 
van de overgang van gotiek naar renaissance, op de drem
pel van de zestiende naar de zeventiende eeuw, zijn het 
die in het vervolg onder leiding van architecten als I. Gos- 
schalk en C.Muysken binnen de Maatschappij een be
langrijke rol gaan spelen in het architectuurdebat.2

De beursprijsvraag van 1884-85 staat geheel in het te
ken ervan.2’ Een groot deel van de inzendingen is ontwor

pen in stijlen die als varianten op de Hollandse renais
sance kunnen gelden. Door de uitspraak in het juryrap
port (48) en de selectie van tien ontwerpen werd duidelijk 
dat voor de meeste juryleden ‘Hollandse renaissance’ en 
‘schilderachtigheid’ synoniemen waren. De vijf ontwer
pen die voor een nadere uitwerking in aanmerking kwa
men, konden volgens Hoogewoud qua stijl alle geschaard 
worden ‘tussen neogotiek en berg- en baksteenstijl of 
Hollandse Renaissance der 17de eeuw’. In de contempo
raine kritieken worden verschillende ontwerpen uitdruk
kelijk geprezen om hun schilderachtige kwaliteiten, dit 
geldt onder andere voor "s Lands wijs, ’s lands eer’ van 
Klinkhamer & Van Delden (48«), ‘Mercaturx’ van San
ders & Berlage (48/1, zie afb.4) en ‘Y’ van Cordonnier 
(48c). Dit laatste ontwerp werd bovendien geroemd om 
de levendige groepering van de massa’s.30 Zowel de keuze 
van de jury als de inzendingen van de mededingende 
architecten, die soms niets verhullende programmatische 
motto’s aan hun ontwerpen meegaven als ‘Hulde aan 
Neerland’s bouwtrant der 17e eeuw’ of ‘Lieven de Key’, 
maken voldoende duidelijk welke stijl men voor een 
nieuw op te richten gebouw van nationale betekenis voor 
ogen had. Ze laten ook zien dat men het ‘schilderachtige’ 
als het karakteristieke element bij uitstek beschouwde 
van zowel de historische bouwkunst van Holland als voor 
een toekomstige ontwikkeling van de Nederlandse archi
tectuur.

Er lijkt slechts een tegenstrever te zijn, en wel iemand 
uit onverwachte hoek. Carel Vosmaer, die meer dan twin-
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tig jaar daarvoor een lans gebroken had voor de waarden 
van de pittoreske Oudhollandse bouwkunst en in feite een 
van de ‘aanstichters’ van de beweging van het ‘schilder
achtige’ in de architectuur is geweest, fulmineert nu heftig 
tegen ‘die ellendige zucht naar het pittoreske, het schil
derachtige’, die naar zijn mening de ‘kleinheid en burger
lijkheid, waartoe onze geest al zoo licht geneigd is’, in de 
hand werkt (49). Hij heeft zich nu, althans voor het genre 
van het monumentale openbare gebouw, geheel aan de 
kant van de classicisten geschaard.

Met de opmerking van de jury voor de beursprijsvraag 
dat een nieuwe beurs niet in strijd met de schilderachtige 
aanblik van de stad zou mogen zijn, bespeurde men een 
uitbreiding van het begrip ‘schilderachtig’ naar het ste- 
debouwkundige. Een jaar daarvoor had Berlage de bin
nenstad van Amsterdam al vergeleken met een ‘schilderij 
van gevels’ en een ‘kleurig tableau’ genoemd. In een van 
zijn beschrijvingen van het verschijnsel oude binnenstad 
in 1894 legde hij de nadruk op de ‘onregelmatige groe- 
peering der samenstellende deelen’, die ondanks het ‘druk 
bonte dooreenkrioelen’ toch een rustig totaalbeeld ople
veren (52). Het is juist deze vorm van schilderachtigheid 
die hij in zijn ontwerpen op impressionistische wijze zal 
gaan nastreven.

Steeds meer werd schilderachtigheid rond de eeuw
wisseling in stedebouwkundige context opgevat als het 
spel met de groepering van verschillendsoortige onder
delen. In 1896 schreef de directeur van het Rijksmuseum 
met betrekking tot het Fragmentengebouw dat er door 
plaatsing van een sierlijk dak ‘een bevallige overgang 
[kan] worden gevormd van het hooge bibliotheekgebouw 
naar het veel lagere nevengebouw’ en dat zo ‘een schil
derachtig geheel’ kan worden verkregen (55). Pierre Cuy- 
pers sprak in 1904 van ‘eene schilderachtige samenhang’, 
veroorzaakt door oneffenheden in het terrein (59). En 
even later, in 1908, horen we van Jan Kalf dat Joseph 
Cuypers de ‘schilderachtige groepeering der onderdelen 
van onze oude kerken leerde waardeeren’ (62). Kortom, 
het schilderachtige, zowel in zuiver schilderkunstige zin 
— afwisseling en contrast op het platte vlak — als ruimte
lijk — de groepering van diverse volumes — bekeken, werd 
aan het einde van de onderzochte periode als karakteris
tiek van het oude én als leidraad gezien voor een nieuwe, 
echt Nederlandse architectuur. Zo beoordeelde men dan 
ook nog in de jaren dertig het door de groepering van de 
daken en de afwisseling in kleur bewust schilderachtig 
uitgevoerde nieuwbouwproject van Jan Gratama, De 
Bisschop, in het hart van Amsterdam, op de hoek van de 
Dam en het Damrak, in de kritiek op zijn schilderachtige 
kwaliteiten (68) (afb.5). En de criticus vroeg zich letter
lijk af: ‘wat zou een schilder hier nu van kunnen maken?, 
waarmee wederom bleek hoezeer de oorspronkelijke

betekenis, waarin ook direct naar de schilder verwezen 
werd, nog leefde’.3' Eigenlijk mag men zich niet verwon
deren over de rol die het ‘schilderachtige’ bij voortduring, 
zij het onder een wisselend aspect, in de Nederlandse 
kunst gespeeld heeft, want zoals J. P. Mieras in 1926 in een 
Duitstalig boek over Nederlandse architectuur treffend 
uitdrukte:

Wie verschiedenartig auch Art und Charakter der holländi
schen Bauten sein mögen, in einem stimmt jeder gute hollän
dische Bau mit dem anderen überein, in dem typisch holländi
schen Element des Malerischen. Der Sinn für das Malerische 
liegt dem Holländer im Blute (67).

Indien alles wat hier bij wijze van eerste poging tot over
zicht ook daadwerkelijk zal blijken te zijn zoals gesteld, 
kunnen we het volgende concluderen: de term ‘schilder
achtig’ stamt oorspronkelijk uit het Nederlands en heeft 
een groot aantal betekenissen en betekenisvarianten ge
kend. Het woord is samen met een van de meest opvallen
de betekenissen, die refereerde aan een schilderij en niet 
aan de schilder, door toedoen van kunstenaars uit de Ne
derlanden reeds in de loop van de zestiende eeuw in Italië 
beland. Daar is het als leenvertaling (‘pittoresco’) in de 
zeventiende eeuw doorgegeven aan Franse, maar vooral 
aan Engelse kunstenaars en intellectuelen, die op hun 
Grand Tour indrukken van de oude klassieke beschaving 
kwamen opdoen. In Engeland maakte het begrip als ‘the 
Picturesque’ een stormachtige ontwikkeling door, in het 
bijzonder in de tuinkunst. Gedurende het laatste kwart 
van de achttiende eeuw is het Engelse ‘picturesque’ door 
middel van vertalingen van reisbeschrijvingen uit het En
gels doorgedrongen in het Nederlandse taaleigen, waar
door het woord samenviel met het destijds nog steeds 
gebruikelijke ‘schilderachtig’. Ter onderscheiding van dit 
aloude begrip en als equivalent van ‘picturesque’ deed 
kort voor het einde van de achttiende eeuw het woord 
‘pittoresk’ zijn intrede.

In de eerste helft van de negentiende eeuw domineert 
de landschappelijke betekenis ‘onregelmatig’, ‘verras
send’ en ‘bevallig’ de waarschijnlijk oudere, nog in zwang 
zijnde betekenis ‘beeldend’, ‘aanschouwelijk’, die vooral 
op taal en literatuur van toepassing was. Rond het midden 
van de negentiende eeuw treedt de architectuur en de dis
cussie over de toekomst van het stijlbegrip op de voor
grond als context van het ‘schilderachtige’. Het woord 
duidt hier eerder op grillige contouren, afwisseling in 
kleur- en materiaalgebruik met als doel het bereiken van 
bevallige effecten dan de strikte navolging van de regels 
van de kunst, waardoor stijlzuiverheid zou ontstaan. In 
deze periode horen we ook bij sommige gebruikers voor 
het eerst een pejoratieve bijbetekenis. Het einde van de 
eeuw wordt gekenmerkt door een uitbreiding van het

‘schilderachtige’ met het gebied van de stedebouw. Hier 
duidt het op een onregelmatige groepering van bouw
delen, waarmee de beschouwer zich losmaakt van de tot 
dan toe gebruikelijke vergelijking met het platte vlak en 
zich een driedimensionale kijk op de dingen eigen maakt. 
Voor de bouwkunst breidt de betekenis zich uit met de 
connotaties ‘plastisch’ en ‘irrationeel’. Ten slotte lijkt in 
de twintigste eeuw de mening post te vatten dat schilder
achtigheid een typisch kenmerk van alle Nederlandse 
kunst is, een mening, die gezien het voorafgaande wellicht 
niet eens zo ver bezijden de waarheid is.
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‘Schilderachtig’ en ‘pittoresk’ 
Toegelichte chronologische lijst 

van vindplaatsen

Willem-Jan Pantus

Deze lijst van vindplaatsen van de begrippen ‘schilder
achtig’ en ‘pittoresk’ sinds de romantiek kan evenmin 
bogen op volledigheid als op representativiteit. Waar 
studies naar ‘het schilderachtige’ in de Nederlandstalige 
(kunst)literatuur van de negentiende eeuw geheel en al 
ontbraken, is ze in het kader van de voorbereiding van 
het Leidse symposium over het schilderachtige gehou
den in 1993 terloops ontstaan als een eerste veldverken- 
ning, een onontbeerlijke basis voor een begin van onder
zoek naar voorkomen en gebruik. De factor toeval is bij 
deze slechts chronologisch geordende bundeling van ver
meldingen waarschijnlijk vrij groot: er lag geen vastom
lijnde zoekstrategie aan ten grondslag. De contribuanten 
zaten gevangen in hun hermeneutische cirkels, immers er 
werd slechts gezocht waar men iets verwachtte en bijge
volg vond men wat gezocht werd.

Daarmee hangt ook de keuze voor juist deze twee be
grippen ‘schilderachtig’ en ‘pittoresk’ samen, die geba
seerd is op de presuppositie dat beide termen synoniem 
zijn of dat de betekenis(sen) van de twee begrippen elkaar 
toch althans grotendeels overlappen. Want waarom zou 
men niet ook het woord ‘tekenachtig’ in dit onderzoek be
trekken of zelfs ‘romantisch’ met alle varianten, woorden 
die tenminste in dezelfde context thuishoren en in veel 
gevallen beslist als synoniem op te vatten zijn.

Hoewel het in eerste instantie om de afbakening van 
het begrip ‘schilderachtig’ in de negentiende eeuw ging, is 
die eeuw ruim genomen: de eerste vermelding in de lijst 
is van 1774, de laatste van 1941. Zo ruim als het tijdsbestek 
gekozen werd, zoveel ruimte werd ook aan de verschei
denheid van het bronnenmateriaal gelaten: hieronder 
vindt men zowel gedrukte als ongepubliceerde teksten, 
notities en brieven in archieven, reisbeschrijvingen, 
bijdragen in tijdschriften, kranteberichten en boektitels. 
Daardoor moet voorkomen worden dat zich de een of 
andere betekenisontwikkeling of -variant aan het kritisch 
oog van de lezer onttrekt. Pas wanneer men constanten 
ontdekt, kan er geschift gaan worden. Om deze reden zal 
men nogal wat vermeldingen tegenkomen die geen nieu

we informatie over het begrip brengen. Desondanks ont
dekt men in de loop van de meer dan 150-jarige periode 
die dit corpus bestrijkt een duidelijke contextverschui- 
ving en vindt men talrijke aanwijzingen voor de herkomst 
van het begrip ‘schilderachtig’. Daarmee is hopelijk de 
eerste steen gelegd voor een diepergaand onderzoek naar 
een boeiend fenomeen in de negentiende eeuw, dat zijn 
uitwerking op de kunst in de breedste zin van het woord in 
de Nederlanden niet miste.

Velen hebben aan de totstandkoming van dit corpus 
bijgedragen, doordat ze binnen hun interessegebieden 
alle vindplaatsen registreerden en aan samensteller de
zes doorgaven, speciale vermelding verdienen daarom 
Bernadette van Hellenberg Hubar, Wies van Leeuwen 
en Wim Meulenkamp.

1774
1 ‘Hierop [nl. de Vesuvius] volgt de uitgestrekte en Romaneske 

Kust van Castello Mare, Sorrentum, en Mola, vertoonende 
eene verscheidenheid van allerhande schilderagtige voorwer
pen der Natuur. Het was de beoeffening van deeze wilde en 
schoone streek, die onze beste Landschap-Schilders formeer
de; deeze was de School van po u s s in  en s a l v a t o r  r o s a , 
maar vooral van den laatsten, die verscheiden van zyne beste 
stukken heeft geschilderd naar de stoute en ruwe rotsen, die 
deeze Kust omringen, en het was ongetwyfeld door de dage- 
lykse beschouwing van deeze Romaneske voorwerpen, dat zy 
hunnen geest stoffeerden met die verscheidenheid van denk
beelden, die zy met zo veele bevalligheid in hunne stukken 
hebben weeten te brengen.’

In: P.Brydone, Reize door Sicilië en Malta. Uit het engelsch 
vertaald. Deel 1, Amsterdam 1774, p.17.

2 ‘De [Liparische] Eilanden verschaffen een schilderagtig ge
zicht, en verscheiden derzelven werpen steeds rook en damp 
uit, byzonderlyk Volkano en Volkanello [...]’

In: Brydone, ibid., deel 1, p. 21.
3 ‘De weg van Messina naar deeze plaats is bekoorlyk. [...] Het 

gezigt aan de regterhand wordt bepaald door hooge Bergen, op 
welker toppen zelve zy verscheiden aanmerkelyke Steden en 
Dorpen gebouwd hebben, die met hunne Kerken en Torens 
eene schilderagtige vertooning maaken.’

In: Brydone, ibid., deel 1, p. 78.
1779

4 ‘Deeze Orkneis of Orkadische Eilanden, leggen hier nu voor 
mijne oogen tot op eenige honderden in de Noord Zee ver
strooit, en maaken een verschiet uit, dat schilderachtiger en 
romanesker is, dan ik ooit beschouwde.’

In: [Tobias] Smolletft], Humphry Klinker’s reizen. Uit het 
Engelsch [door H. Riemsnijder], deel 3, ’s Graavenhaage 1779, 
p.10.
1780

5 ‘Hier [in het Zwarte Woud] waren de Gezichten zoo by uitstek 
verscheiden; de gehuchten zoo aengenaem gelegen, en de boe
renhutten zoo schilderachtig eenvouwig, dat wy ons byna ver
beeldden, de romaneske schoonheden van Zwitserland voor 
ons als vervroegd te zien.’

In: William Coxe, De natuurlyke, burgerlyke, en staet’s-gesteld
heit van Zwitserland, geschetst in eenige brieven [...] aen William 
Melmoth. Uit het Engelsch vertaeld, Harlingen-Leiden 1780, p.3.

6 ‘De wegen rondsom deze Stad [Schaffhausen] zijn schilder
achtig en bekoorlyk; daer de Rievier bevalliglyk met veele bog- 
ten door het dal zwiert.’

In: Coxe, ibid., p.12.
7 ‘Maer hier [in het Rijndal] vond ik een aenmerkelyk onder

scheid [t.o.v. de bergen in Tirool], want, schoon het op en ne- 
derklouteren een enigzins moeilyk werk was, de verscheiden- 
heit der tooneelen hadden my lust en moed gegeven, en ik was 
niet vatbaar voor ’t gevoel van vermoeijing. Maer in de vlakte, 
niet tegenstaende het gezicht steeds fraei en schilderachtig 
was, zag ik eensklaps den geheelen weg voor my open, en had 
geen gelegenheit om iets nieuws te verwachten.’

In: Coxe, ibid., p.33.
8 ‘Het Meir heeft buitengemeen veel van het natuurlyk wilde en 

schilderachtige, en levert eene gedurige verscheidenheit op 
van schoone en romaneske vertooningen.’

In: Coxe, ibid., p.38.
9 ‘Het afdaelen van daer tot Grindelwald was langduurend en 

verdrietig; dit dorp, uit een aental van Boerenwoningen be- 
staende, welke over de vlakte en rijzende heuvelen verspreid 
staen, levert een wonder-aengenaem en schilderachtig tooneel 
op, ten zelfden tyde nog meer verheven door het gezicht op den 
Ysberg.’

In: Coxe, ibid., p. 135.
10 ‘Dit [een waterval] maekte een schilderachtig gezicht, en de 

oevers van het kleine meir, met hout bewasschen, waren ten 
uiterste aengenaem door verscheidenheit.’

In: Coxe, ibid., p.199.
11 ‘Het is eenigzins vreemd, dat de Zwitsers (wier Land over

vloeit van streeken, die onbegrypelyk verheven en schilder
achtig zyn, en waer de Natuur, als ’t ware, dartelt in een over
dadige verscheidenheit haerer meest-treffende schoonheden,) 
dat de Zwitsers (zegge ik) de laffe en smaeklooze eenzelvigheit 
der Fransche tuinen verkiezen. Ik heb dikwyls opgemerkt, dat 
men, in ’t midden van zoo veele grootsche tooneelen der na
tuur, een trotsch en deftig bosch tot kleene geregelde laenen 
snipperde, en, aen de boorden der fraeije meiren, door konst 
waterbeekjes liet maken, bezoomd met van de zonne ver
schroeide bloemperken.’

In: Coxe, ibid., p.215.
12 ‘De oevers van het meir [van Neuchâtel] zyn eenzelviger dan 

die van het Geneeffsche, en reizen nimmer tot zulke hooge, on
regelmatige, en schilderachtige Alpen als de kust van Chablaisl

In : Coxe, ibid., p. 217.
13 ‘De Baljuw, door den gezachvoerenden Raed van Bern aenge- 

steld, woont op het Kasteel van Lucens, gebouwd in eene by 
uitstek schilderachtige landstreek op den top van een berg.’

In: Coxe, ibid., p.306.
14 ‘Het omliggende land [rond Genève] is ongemeen schilder

achtig; en ik kon de heerlyke gezichten niet genoeg bewonde
ren, welke het oplevert. Dit betoverende gezicht wordt voor- 
naemlyk gevormd door de Stad — de talryke heuvels en bergen, 
— byzonderlyk de Saleve en de Mole, ryzende schielijk uit de 
vlakte in eene wonderbaere verscheidenheit van vreemde ge- 
daenten [...]’

In: Coxe, ibid., p. 307.

1785
15 ‘Voltaire heeft zig van deeze schilderagtige vergelijking, die 

Virgilius van Homerus zo kunstig ontleend had, met geen 
minder smaak bedient in de agtste zang zyner Henriade [...]’

De passage gaat over de figuur van Turnus (bij Vergilius), 
die zijn vijand tegemoet gaat gelijk een paard dat ‘den muffen 
stal ontvlucht’ en de ruime weide inrent.

In: Algemeen magazijn van wetenschap, konst en smaak, Am
sterdam 1785, p. 337.
1788

16 Sleutel van Meester Franciscus, op het astrologisch werk van Doc- 
tyer Ludeman, getyteld Triumph-zaal: dienende ter opklaring, en 
tot ontbolstering van de geheime voorzeggingen, rakende de nog op 
handen zynde groote gebeurtenissen, in deeze zyne Nieuwe Spiegel 
der Waereld voorkomende, gevolgd van het overheerlyk en schilder
achtig besluit der Beste Waereld, en van de avanturen van den Hol- 
landschen Solon, Arnhem 1788 (boektitel).
1792

17 ‘Hier [op de rivier de Aar] wierden wij met zo veel snelheid 
voortgedreeven, dat ofschoon ik een potlood in de hand had, 
echter geen tijd vond [p.162] om waarneemingen te doen, en 
nog veel minder om iets te beschrijven, ik kon alleen een voor
bijgaand denkbeeld van de bekoorlijke toneelen vormen, wan
neer wij onder eene schilderachtige brug van verscheiden 
boogen doorvoeren, welke zeer hoog boven de oppervlakte van 
het water verheven was, en zich aan eene steile rots voegde, 
waarop zich eenige majestueuse overblijfzelen der oudheid 
vertoonden.’

In: William Coxe, Reizen naar Switserland. In een reeks van 
brieven geschreeven. Naar het Engelsch. Deel 1, Utrecht-Rotter- 
dam 1792, pp.161-62 (bewerking van: Coxe, De natuurlyke, 
burgerlyke, en staet’s-gesteldheit... uit 1780; uit de bewerking zijn 
slechts steekproeven genomen).

18 ‘De tuinen zijn zeer uitgestrekt en vermaaklijk. De wandelin
gen loopen langs de zijden der rotsen, die rijkelijk van houtge
was voorzien zijn, en verder door eene vermaakelijke halfronde 
vlakte, door vrugtbare heuvels omgeven, en door een klein meir 
bewaterd, welks oevers bijzonder woest en schilderachtig zijn.’

In: Coxe, Reizen naar Switserland, p.204.
19 ‘In deeze Brieven [nl. van de « Heer van Berchem te Lausanne 

aan den Heer Wijttenbach te Bern»] zal den [sic] Leezer, be- 
halven eene zeer naauwkeurige en schilderachtige beschrij
ving, ook een verslag vinden van verscheidene delfstoffen en 
voortbrengzelen uit het groeijend rijk van de hoogere Alpen.’

In: Coxe, Reizen naar Switserland, p. 452.
1796

20 ‘Schilderen volgens de schilderachtige beschrijvingen van 
Plinius’.

In: Archief Koninklijke Academie Antwerpen, inv.nr.303- 
304 (33 en 23) bij 1796 (krantebericht naar aanleiding van een 
prijsuitreiking).

21 ‘De konst van tuinen aanteleggen heeft een afzonderlyk vak 
ingenomen, in de Britsche Letterkunde. Sedert enige jaren 
hebben deze en gene hoge bewonderaars van het Romanes- en 
Pittoreske, [...] met ernst begonnen, om de van tyd tot tyd ver
beterde regelen der Hovenierskonst, als banden, die het ware 
Pittoreske geweld aandeden, op allerlei wyze, in veragting te 
brengen.’
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In: Algemeene vaderlandsche letter-oefeningen (1796), nr.i, 
P-44-

22 ‘Met den jagt naar het Pittoreske staan al mede in verband de 
talryke Dichterlyke wandelingen, en schilderyen van Roma
neske oorden, waar in de Engelsche Parnas zo ryk is.’

In: Nieuwe algemene konst- en letter-bode (1796), nr.2, p. 99. 
1802

23 ‘Eene naargebootste rots, ruuw en schilderachtig begroeid, in 
welker holte eene Graftombe is opgericht.’

In: G. van Laar, Magazijn van tuin-sieraaden of verzameling 
van modellen van aanleg en sieraad, voor groote en kleine lust
hoven, voornamelijk van dezulke die, met weinig kosten, te maaken 
zijn, getrokken uit de voornaamste Buitenlandsche werken, naar de 
gelegenheid en gronden van dit koningrijk gewijzigd, en met veele 
nieuwe platte gronden en sieraaden vermeerderd. Amsterdam z.j. 
[voorrede: Alkmaar 1802], p. 45. bij plaat x Lv, nr. 5.

24 ‘Door Chineesche Zitbanken, en hunne Voljéres, alles op die 
wijs ingerigt en door Bosschen geleid, met vreemde, aan dat 
land eigene Boomen, beplant en over Bruggen moet men ein
delijk komen, om geene de minste verdeeldheid aan het oog te 
geven, in een stil doch schilderachtig oord, waar men op een 
ruim Water dit gevaarte ontmoet.’ [Namelijk:] ‘Eene zeer 
schoone, eenvoudig verkozen en hoog uit het Water rijzende 
Chineesche Brug, in het midden, een met linnen bespannen 
Tent, de lambrizering of borstwering van eene ronde gedaante 
en met Chineese karakters omgeven.’

In: Van Laar, ibid., p. 119, bij plaat c l x x x v ii 1.
NB Van Laar gebruikt in dezelfde betekenis circa vijftien

maal het woord ‘tekenachtig’.
1815

25 ‘Men kent het vurige, levendige genie, het vindingrijke ver
nuft, en den medeslependen, schilderachtig dramatischen stijl 
des Vrijheeren Von Bilderbeck, uit een aantal, ook bij ons ver
taalde, Romantische voortbrengselen.’

In: De recensent, ook der recensenten (1815), nr.i, p.42.
1825

26 ‘De omstreken van Nijmegen en Arnhem toch, in schoon
heid met elkander wedijverende, leveren te gelijk de aange
naamste verscheidenheid op, zoodat men veilig, zonder vrees 
voor eentoonigheid, zich van het eene paradijsje naar het an
dere kan begeven. Want, zoo verre de omstreken van Arnhem 
het van de Nijmeegsche winnen in trotsche lusthuizen, lom
merrijke bosschen, smaakvolle aanleggen en fraaije waterwer
ken, even zoo verre spannen die van Nijmegen boven de Arn- 
hemsche de kroon in schilderachtige landschappen, lagchende 
heuvelen, romantische dalen en schitterende vergezigten: in de 
laatste vooral wegens het meer gunstige licht [...] iets waarvan 
het onderscheid voor eiken schilder [...] duidelijk in het oog 
valt.’

In: C. ten Hoet Jz., Het Geldersch Lustoord of Beschrijving 
van de stad Nijmegen en derzelver omstreken met geschied- en oud
heidkundige bijzonderheden. Tweede druk, Gorinchem 1825, 
pp. 6-7.

26 a ‘Diep onder des wandelaars voeten vloeit de breede Waal- 
stroom, welks verschillende kronkelingen zijn oog verre, zeer 
verre kan volgen, en aan welks oever zich op den voorgrond het 
vriendelijke dorp Lent schilderachtig voordoet, terwijl tus-

schen dit dorp en de stad de drijvende veerbrug gestadig heen 
en weder giert.’

In: Ten Hoet, ibid., p.20.
27 ‘Bevallige en nette boerenwoningen vertoonen zich hier, [in 

Hees en Neerbosch] onder hoog en lommerrijk geboomte, en 
tusschen wijduitgestrekte vruchtbare korenvelden, op eene 
allezins schilderachtige wijze [...]’

In: Ten Hoet, ibid., p.65.
28 ‘Van dit plekje af vangt thans het laatste, doch meest roman

tische gedeelte onzer wandeling aan [...] Op dit voetpad voort
wandelende, ontwikkelen zich nu van stap tot stap de schoon
ste en aanvalligste natuurtafereelen. Hier ziet men de schil
derachtige vallei, waardoor de holle weg, die boven bij den 
molen begint, naar beneden gaat [...]’

In: Ten Hoet, ibid., p. 85.
29 Beschrijving van de tuinen van het Huis te Ubbergen ‘alwaar 

men op nieuw getroffen wordt door eenen schilderachtigen 
vijver, van treurwilgen, sparren, populieren en ander geboomte 
omgeven, uit welks midden bestendig eene fontein springt, 
terwijls aan deszelfs overkant twee watervallen, te zamen met 
een verval van omtrent 14 voet, langs rotswerken naar beneden 
storten.’

In: Ten Hoet, ibid., p. 94.
30 ‘Reeds bij dit begin onzer wandeling [naar Berg en Dal en de 

Duivelsberg], geniet men de verrukkelijkste gezigten, zoo over 
de schilderachtige vallei en de haar omringende bergen [...]’

In: Ten Hoet, ibid., p.109.
31 ‘Men overschouwt dan als het ware eene geheele wereld van 

bergen, tusschen welke zich in de diepte de schoonste valleijen, 
de eene al schilderachtiger dan de andere, vertoonen.’

In: Ten Hoet, ibid., p.in.
32 ‘Gelijk ik reeds vroeger heb aangemerkt, liggen in dezelve 

eenige stukjes bouwland, tusschen het kreupelhout en de op
gaande boomen, zeer schilderachtig verspreid.’

In: Ten Hoet, ibid., p.114.
33 ‘t •] tot dat men eindelijk het schilderachtige Beek in al des

zelfs betoverende schoonheid vóór zich ziet liggen. [...] Nu 
zien wij het fraaije huis van de Wester-Meerwijk onder hoog 
geboomte, en tegen over hetzelve, op eenen heuvel, den schoo- 
nen koepel vóór ons liggen, terwijl zich tusschen het huis en 
den koepel twee schilderachtige boerenwoningen, van lommer
rijke linden overschaduwd, vertoonen.’

In: Ten Hoet, ibid., pp. 125-26.
34 ‘[...] het schilderachtige Groesbeek [...]’

In: Ten Hoet, ibid., p. 135.
1826

35 ‘Zij [architectuurtekeningen t.b.v. het onderwijs] geven dui
delijk te kennen wat men bedoelt; maar het schilderachtig was- 
schen en kleuren dier teekeningen is dikwijls noodeloos en 
schadelijk, vooral wanneer zij voor kenners worden vervaar
digt.’

G. van der Jagt, directeur bouwkunst aan de Koninklijke 
Academie Amsterdam, geciteerd naar: Tiede Boersma, ‘Chris- 
tiaan Kramm en zijn betekenis voor het bouwkunst-onderwijs 
en het «Gothische Architectuurteekenen» aan de Utrechtse 
«Stadsschoolen voor Teeken- en Bouwkunde» 1822-1866’ in 
De Sluitsteen 5 (1989) nr. 3, pp. 83-113, hier p. 96.

i835
36 ‘Niets is schilderachtiger, dan de hier en ginds verspreidde 

dorpen en bouwvallen van Ridderburgten, geen fraaijer land- 
schap dan deze valleijen en weiden, welke aan de oorspronke
lijke weelderigheid van het woeste bosch onttogen zijn. Zoo 
verre van verschillende hoogten het oog reiken kan, is de gan- 
sche landstreek bedekt met zware en bij groot aantal in elkan
der gegroeide boomen, wier overdadige verscheidenheid van 
groen het natuurschoon hult in eene romantische geheimzin
nigheid.’

In: De Muzen, 1835, p.133 (het citaat stamt uit een vertaling 
naar het Engels van Th. Colley Grattan).
1848

37 ‘Ons volk had steeds liefde voor eene zindelijke en nette sier
lijkheid - van daar, dat, zoo wij de grootsche proportiën der 
Ouden missen in onze architektuur - de elegante distributie 
van in- en uitspringende lijnen, de smaakvolle schakeering van 
rooden gebakken en witten harden steen in de bouwingen der 
16e en 17e eeuw ons oog nog op het aangenaamste streelen, 
voor zoo ver het niet door de graauwe, vlakke, rechthoekvor
mige, en charakterloze porte fenêtres, die men het meerendeel 
der schilderachtige oude gevels heeft doen vervangen, bedor
ven is. [...] Zie met wat onnoozelheid het breekijzer hier in Am
sterdam, vele burger huizen [...] van hunne schilderachtige en 
doelmatige gevels berooft!’

In: J.A.Alberdingk Thijm, ‘De in-stand-houding onzer 
monumenten. Aan de vierde klasse des Kon. Nederl. Instituuts 
van Wetenschappen, Letterkunde en Schoone Kunsten’ in De 
Spektator. Kritiesch en historiesch kunstblad 8 (1848), pp. 285- 
98, hier 290 en 294.

38 ‘Treffend schoon, en schilderagtig, tevens is de groep die het 
met deszelfs omgeving vormt’ [met betrekking tot het stations
gebouw der h ij s m DelftschePoort,Rotterdam].

In: Nieuwe Rotterdamsche Courant van 7 november 1848, p. 31. 
1850

39 ‘Dit plaatwerk [ter herinnering aan monumenten in afbeel
ding of beschrijving], dat zou beginnen met bloot pittoresk te 
zijn [...] zou langzamerhand ook zuiver wetenschappelijke tee
keningen, plans, doorsneden, opstanden, détails, enz.-naast 
de pittoreske of perspektivische tafereelen, opneemen.’

In: J.A.Alberdingk Thijm, ‘De in-stand-houding onzer 
monumenten. Aan de tweede klasse des Instituuts’ in De Spek
tator. Kritiesch en historiesch kunstblad 9 (1850), pp. 285-300, hier 
299.
1855

40 De belangrijkste kunsten ‘zijn de kunsten, welke dat volk- 
zelve met meer of minder volkomenheid beoefent-als het 
spreekt in zijn kernige, met schilderachtige zegswijzen door
mengde taal, als het de gebeden bidt, de zangen zingt, die het 
van zijn voorgeslacht geërfd heeft, als het de gebaren maakt, de 
blikken slaat, de idealen denkt, dien menige schilder te vergeefs 
poogt te betrappen.’

In: J.A.Alberdingk Thijm, Enkele trekken eener charakter- 
schets. Gedachtenis eens vroeg verloren broeders, z.p. 1855, P-22.
1856

41 ‘En toch zal niemand beweren, dat een met smaek aengelegde 
tuin, welks verschillend schoone deelen zich onderling harmo
nisch vereenigen tot eenen schilderachtigen geheele, en die in

eiker betrekking den regelen der Aesthetiek voldoet, niet even 
zoo wel den name eens kunstwerks verdienen, als b.v. eene 
schildery of een muziekstuk. [...] Men ziet zeer dikwerf bui
tengoederen aenleggen, waertoe groote sommen besteed wor
den, en die hunne bezitters nogtans niet tot hunnen doele 
leiden, omdat men er plantsoenen begint, die nimmer eene 
schilderachtige gedaente aennemen kunnen. [...] In eener 
schilderachtige streek, waer men den buitengrond door keurige 
uitzichten om zoo te zeggen binnentrekken en met den lust- 
hove zelven in verbinding brengen kan, mag een geringere om
vang voldoen, dan in eener kale vlakte, waer het park zich, als 
eene oasis in der breede ruimte, zyne landschap eerst vormen 
moet. [...] Ofschoon men den gronde door vorming van heuve
len en dalen eenige beweging geven kan, zoo zal men er echter 
steeds dien zwaei en die grootte vermissen, welke de natuer 
heuren werken opdrukt, en den uitzichten feilt de menigvul
digheid en het schilderachtige eener heuvelige streek. [...] Door 
rechte, schielike voorsprongen of insneden schept zij [de na
tuur en haar beplanting] het schilderachtige, waerdoor zy scha
duw en licht in heure werken brengt. Eene stout vooruitsteken
de spitse landtong, wier achterdeel met eenigen slanken boo
men bezet is, onder welker twygen de blik doordringt om ’t wa
ter weder te ontdekken, is by verre schilderachtiger, dan een 
oever, dat in zachte krommingen vooruittreedt [...] Wat hebben 
die ronde, elliptische, ovale of nierenvormige, lompe grond
stukken met den aerdigen, schilderachtigen eilanden der natu
er gemeens? [...] Het eerste vereisch eens parks is natuerlik een 
ryk, schilderachtig plantenleven. [...] In lustgaerden, die op 
bepaelder uitgestrektheid een zamengetrokken, geïdealiseerd 
landschap zyn moeten, hoeft de natuur nagebootst, in heuren 
tooverachtigsten plaetsen bespied en gecopieerd te worden; 
want niet overal is de vrye natuer schilderachtig, al is zy ook 
overal, heuren doele volgend, een weêrglans der volmaektheid. 
[...] De tuinkunst ontfangt hierdoor de leering, dat zy om heur 
werk ten gedijen te brengen, moet trachten den plantingen het 
schilderachtige te bewaren, en ook, dat zy by aenwending eener 
zoo groote menigvuldigheid groote voorzichtigheid en bereke
ning moet gebruiken. [...] Wanneer ze een boschjen van 50-60 
voet middellyn uit 20-30 verschillenden boomsoorten zamen- 
stelt, dan gaet elke schilderachtige waerde verloren, en welk 
schilder zou zulk eene verwarring te doek willen brengen? Har
monie, rust en schilderachtige uitdrukking worden dan er
langd, wanneer de soorten, die gelykaerdige houding hebben, 
niet afzonderlik maer nu in grooteren, dan in kleineren groepen 
zamengesteld worden, zoo als b.v. eiken, beuken en olmen [...] 
Zoo als wy 't reeds aengestipt hebben by waterpartyen, zoo 
bestaet ook hier de alledaegsche toepassing der slingerende lyn; 
en toch is niets zoo strydig met der pittoreske schoonheid. [...] 
Hoe weinig hunner [vreemde gewassen] kunnen de vergelyking 
bestaen met den schilderachtig verhevenen formen onzer hooge 
loofboomen, zoo als eiken, beuken, olmen enz. [...] Wanneer die 
boom [de thuja], troepsgewys geplaetst tusschen den stompen 
kruinen der linden, beuken enz., de zwakke golvenlyn, welke 
deze laetsten aen den gezichtseinder vormen, door zyne slanke 
gedaente afbreekt, dan is hy schilderachtig fraei; maer die 
boom in ryen geplant, is steeds een gruwel.’

In: J. M. Dautzenberg, ‘Warande-gedachten’ in Dietsche Wa- 
2 (1856), pp.1-16.
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1857
42 ‘Ik noemde namelijke onder anderen bij de hoedanigheden 

waaronder de spitsbogenstijl uitmunt, zijne orde of eenheid in 
de uiterste verscheidenheid. [...] Het is alzoo, dat de twee rozen, 
die aan de beide uiteinden van het transsept ontluiken, wel 
gelijke afmetingen hebben, ook eene gelijkvormige omlijsting, 
en op de zelfde hoogte zijn geplaatst, doch zeer verscheiden 
zijn van traceering en van kleuren. Beiden vertoonen zij eene 
andere teekening - andere schilderachtige harmoniën.’

[...] ‘De groote menigte uitgaven waarmede wij als over
stroomd worden —en waarin nevens het goede, ook zooveel 
gevonden wordt, waarin het jagt maken op nieuwigheden, het 
zoeken naar pittoreske effecten, met verwerping van doelmatig
heid, degelijkheid en symmetrie, zoo duidelijk uitkomt, toont 
genoegzaam dat de gekuischte smaak voor reinen eenvoud nog 
niet zeer algemeen wordt gewaardeerd of gezocht [...]’

In: H.M.Tétar van Elven MGz., ‘Iets over de waarde van 
den spitsbogenstijl, en over de eischen der burger bouwkunst in 
onzen tijd’ 'mDietsche Warande 3 (1857), pp. 13OT, hier pp. 17-18 
en 28.
1858

43 ‘Klokkespel. — Onder de schilderachtige teekens, waarmede 
de vlaamsche en hollandsche steden den vreemdeling kenbaar 
maken, dat hij zich op den bezielden grond der Nederlanden 
bevindt, behooren de klokkespelen, die aan torenuurwerken 
verbonden zijn.’

In: A.Th. [= J.A.Alberdink Thijm], ‘Klokkespel’ in de ru
briek ‘Mengelingen’ in Dietsche Warande 4 (1858), p. 577.

44 J- L.Terwen, Het Koningrijk der Nederlanden, voorgesteld in eene 
reeks van naar de natuur geteekende schilderachtige gezigten, 
Gouda 1858-62 (boektitel).
1860

44a ‘In de eerste jaren dier eeuw [de zestiende] vormde zich even
wel met en naast de Hollandsche renaissance ook een geheel 
nationale, oorspronkelijke stijl. [...] Opene vakken in den gevel
muur werden hier en daar met gebeitelde ornamenten van 
witten steen versierd. Zoo maakten deze huizen eene fraaije en 
hoogst schilderachtige uitwerking. (Zie de plaat hiernevens. 
[Dordtse gevel]) [...] De voetstukken en kapiteelen waren we
der van witten houwsteen, even als de lange banden of streepen 
die dwars in den muur liepen. Ziedaar de korte aanwijzing van 
eenige bestanddeelen, die evenwel op veelvuldig verscheiden 
wijze werden aangevoerd en tot allerlei schilderachtige en ver
nuftige zamenstellingen vereenigd.’

In: C.Vosmaer, ‘Het huis’ in Volks-Almanak, voor het jaar 
1861, uitgegeven door de Maatschappij: tot Nut van ’t Alge
meen, Amsterdam [1860], pp. [i6i]-i73, hier: pp.168 en 170.
1861

45 *[•••] het westelijk gedeelte van den Moorvelderberg [bij 
Geulle], eene hoogte vanwaar men een der schilderachtigste 
uitzichten smaakt op het Maasdal’.

In: brief dd.24 januari 1861 van priester-archeoloog en la
tere Rijksarchivaris in Limburg Jos. Habets aan de Roer- 
mondse notaris en kunstverzamelaar Charles Guillon, bewaard 
in: g a  Roermond, fam.arch. en collectie Guillon, nr.i. Brief 
Habets dd. 24 jan. 1861.
1867

45 a Met betrekking tot de ‘Oud-Hollandsche schilderschool’,

die brak met alle traditie en conventie, en een scherpe blik voor 
de werkelijkheid kreeg: ‘Dat alles echter opgeheven en tot 
kunst geadeld door een sterk ontwikkeld gevoel en liefde voor 
het pittoreske, voor de toovermacht van kleur- en licht-effect. 
[...] Waar hun [namelijk die van de «prozaïsche en practische 
burgers»] meer stoffelijke aanleg is bevredigd, [...] willen zij 
zich zelven in al hunne welgedaanheid, hun huiselijk en volks
leven in al zijne schilderachtigheid op het doek zien overge
bracht.

Welnu, dienzelfden zin voor het pittoreske vindt men in 
hunne gebouwen, vooral in hunne woonhuizen terug, die daar
aan een zeer eigenaardig karakter hebben te danken. [...] In het 
gothische tijdperk [...] waren zij [de sporen van schilderachtig
heid] sterker ontwikkeld [dan in de tijd van het romaans], of
schoon dan ook het schilderachtige karakter der gothiek nog 
niet bepaald nationaal kon heeten. Dat wordt het echter steeds 
meer in den tijd toen men de oude gothische vormen huwde 
aan die, welke de renaissance aanbracht, een tijd, die samen
valt met de krachtige opkomst der burgerklasse en het vestigen 
der grondslagen van ons onafhankelijk volksbestaan. Te recht 
heeft v o s ma e r  gewezen op Dordtrecht met zijne schilderach
tige, half gothische, half renaissance-gevels. Hij had er Enk- 
huizen, Hoorn en andere van onze oudste steden bij kunnen 
noemen. Met het ruimer gebruik van antieke vormen op den 
grond der gothiek vermindert de schilderachtigheid niet; inte
gendeel, zij hangt samen met de opkomst eener eigene natio
nale schilderschool. Die schilderschool bereikt het toppunt 
van haren bloei in den loop der xvn</eeeuw; tegelijkertijd ver
toonen ook de hollandsche gebouwen den aangeduiden karak
tertrek in de sterkste mate. Evenals het individualismus eene 
groote beteekenis heeft in het hoe en wat door de hollandsche 
schilders werd voortgebracht, zoo vertoont het zich ook in het 
werk der hollandsche bouwmeesters. En terwijl bij gene de 
kleur de hoofdrol speelt, hebben ook deze haar als een belang
rijk element in hunne kunst toegelaten. [...] Meent niet dat ik 
de aangeduide richting onvoorwaardelijk in bescherming neem. 
Zoo aanstonds zal ik mijne reserves noemen. Ik heb haar 
slechts willen constateeren en voeg er onmiddellijk bij dat zij 
mij, bij vergelijking, honderdmaal beter en gezonder voorkomt 
dan die, welke wij tegen het einde der xvnde eeuw zien veld 
winnen. [...] Het was vooral het woonhuis, bij welks bouw men 
er schier onbepaald aan toegaf. [...] Maar de xvnz/e-eeuwers 
legden, bij uitsluiting, of althans bij voorkeur, dat karakter ook 
in een aantal openbare gebouwen. Daartegen zijn nu ernstige 
bedenkingen in te brengen. Het is niet te ontkennen, de eigen
aardige hollandsche bouwstijl heeft veel dat het oog bekoort; 
hij opent een ruim veld voor hetgeen ik straks de voordracht 
in de bouwkunst noemde: eene soort van architektonische 
virtuositeit die haar tegenhanger vindt in de technische vaar
digheid en de penseelbehandeling onzer oud-hollandsche 
schilders.

Maar als ’t waar is dat de kunst het volkomen leven volkomen 
aanschouwelijk moet maken, - dat de gebouwen de zinnebeel
den moeten zijn, niet slechts van de stoffelijke, maar ook van 
de zedelijke behoeften, van de toestanden en levensuitingen 
des volks, - dan volgt daaruit onmiddellijk dat het monumen
taal karakter in openbare gebouwen de hoofdzaak is. Het schil
derachtige moet een ondergeschikt element blijven, en waar

het opgenomen wordt, behoort men toe te zien dat het karakter 
van een openbaar gebouw er niet door verduisterd worde.’

In: ‘Feestrede, uitgesproken door den Heer T. van West- 
rheene Wz., bij gelegenheid der viering van het vijf-en-twin- 
tigjarig bestaan van de maatschappij: Tot Bevordering der 
Bouwkunst. Op Woensdag 7 augustus 1867’ in Bouwkundige 
Bijdragen 16 (1869), pp. [i]-2o, hier pp. 15-18.

45/" Met betrekking tot het gebruik van ongepleisterde baksteen in 
de villabouw: ‘De Nederlander, anders zoo gehecht aan zijne 
nationaliteit, heeft op dit punt zijne nationaliteit verloochend. 
Vele dezer gebouwen, grootendeels villaas, verrijzen als wan
gedrochten in een soms zoo schilderachtig Nederlandsch 
landschap en ontsieren dit geheel.’

In: C.Muysken, ‘De stad Hannover en hare architectuur, 
vergeleken met die van Nederland’ in Bouwkundige Bijdragen 
15 (1867), pp. 373-86, hier p.385.
1869

45c Naar aanleiding van een ontwerp voor een monument voor 
Hendrik de Keyser en Jacob van Campen: ‘De bouwstijl en de 
vormen van dit ontwerp zijn ontleend aan de typen der in Ne
derland gedurende de 17de eeuw bloeijende Renaissance [... die 
echter...] wegens zijne fantastisch schilderachtige schoonheden 
en eigenaardig levendig, doch ook dikwerf wanstaltig karakter, 
niet in alle opzichten aan de strenge eischen der bouwkunst 
voldoen.’

In: Toelichting van R. Bisschop in Verzameling van bouwkun
dige ontwerpen, bekroond en uitgegeven door de Maatschappij tot 
Bevordering der Bouwkunstig (1869), plaat 83.
1876

46 In het plan van uitleg van de vesting Nijmegen, waarin opge
nomen een wandelpark met de Kronenburger Toren: deze zal 
‘een welkom motief opleeveren voor de inrigting van het ter
rein.’ Instandhouding als ‘schilderachtige ruïne’ is gewenst.

In: Algemeen Rijksarchief ’s-Gravenhage (verder: a r a ), 
k &w  1188, Rijksadviseurs 30.12.1876, dd. 28.12.
1877

47 Met betrekking tot de restauratie van de kerk te Stedum dient 
voortaan van tevoren bepaald te worden wat gesloopt mag wor
den, opdat het‘schilderachtige karakter’ niet verloren gaat. Het 
‘teekenachtige effect der oude sacristy’ is ook al grotendeels 
weg.

In: a r a , K&w 1312, Rijksadviseurs Exh. 12.11.1877, nr.128, 
dd. 9.11.1877.
1884

48 Met betrekking tot de beursprijsvraag Amsterdam: ‘Zij heeft 
geoordeeld dat de architectonische opvatting van het geheel 
niet in strijd mag zijn met de schilderachtige aanblik van de 
stad en haar eigenaardig karakter.’

In: ‘Rapport van de internationale jury’ in Bouwkundig Week- 
blad 1884, pp.319-20.

48« Kritiek op het ontwerp van Klinkhamer & Van Delden voor 
een nieuw beursgebouw: ‘No 12, «’s Lands wijs, ’s lands eer», 
tracht ons een monument in Oud-Hollandse stijl te geven. De 
ontwerpers, hoe verdienstelijke tekenaars ook, en hoe goede 
kenners van de pittoreske vormen van het begin der 17e eeuw, 
vermochten toch niet een monumentaal gebouw in dezen stijl 
te ontwerpen.’

A.W.Weissman in: De Amsterdammer, 5 december 1884.

48^ Kritiek op het ontwerp van Sanders & Berlage [afb.4] voor 
een nieuw beursgebouw: ‘Het ontwerp «Mercaturas» bezit 
iets verleidelijks. Enkele schilderachtige momenten komen 
erin voor, maar ten koste van de eenheid. Het valt niet licht 
uit te maken door welke stijl de ontwerper zich heeft laten be
zielen.’

In: Het Vaderland, 8 december 1884.
48 c Kritiek op het ontwerp van Cordonnier voor een nieuw 

beursgebouw: ‘Het ontwerp is «Neo-Vlaamsch» en zeer ge
schikt voor schilderachtige effecten.’

In: Bouwkundig Weekblad 1884, p.321.
49 Kritiek van Carel Vosmaer op de ontwerpen voor de beurs te 

Amsterdam: ‘Dat wij hier ook vreemde opvattingen zien kun
nen, toont ons een plan met een hemelhoogen koepel, een an
deren kolossalen koepel op ellipsvormig grondvlak, een plan 
met geweldig hooge torens, gevels met de meest fantastische 
schilderachtigheid, enz. [...] Die baksteen is ons ongeluk; hij 
werkt de kleinheid en burgerlijkheid, waartoe onze geest al zoo 
licht geneigd is, in de hand; hij voert ons van de ware begrip
pen der bouwkunst af en geeft voedsel aan het steeds meer en 
meer voortwoekeren van een beginsel, dat onzes inziens in de 
bouwkunst zeer verkeerd werkt, namelijk die ellendige zucht 
naar het pittoreske, het schilderachtige. Deze manie heeft ons 
stijlgevoel in al wat versieringskunst is ten eenemale gedood 
en ons in de valsche richting gestuwd; zij heerscht thans ook in 
de bouwkunst. [...] de ware bouwkunst [...] versmaadt alle 
knutselarijen en snuisterijen, alle kleinheid in kleurtjes, vorm- 
tjes, effektjes, alle verblinding met groot schijnende praal. [...] 
En toch ook, als men niet meer door bevalligheid en schilder
achtigheid verblind en door zijn romantiesch gevoel over- 
heerscht wordt, zal men den romaanschen bouw hooger stellen 
dan den Gothischen en Moorschen. Zoo veel hooger als het 
gestileerde ornament staat boven het schilderachtig ornament, 
zoo veel overtreft in waardigheid, strengheid en ernst de zui
vere lijnen- en verhoudingsbouw. [...] Ons hart moge er bij 
treuren, onze bouwwerken een voor een te zien afdalen naar de 
zwakste zijden van het romantisme en het schilderachtige, sic 
est in fatis.’

In: [Carel Vosmaer], ‘Berichten en Mededeelingen’ in De 
Nederlandsche Spectator 188^, nr.50,13 december 1884.
1892

50 ‘Thans bewondert gij de krachtige, rijke zuilenbundels, die 
boven hare fraaie met blad gesierde kapiteelen de slanke ge
welven dragen; de met zekerheid getrokken steunbogen en de 
machtige beeren met hunne logische ontwikkelde pinakels, de 
geniale ontworpen venstertraceeringen, die het schitterend 
licht met het geheimzinnig halfdonker in schilderachtige scha- 
keering afwisselt.’

In: P.J. H.Cuypers, De oude gilden en de tegenwoordige am- 
bachtsstand. Voordracht gehouden voor de Afdeeling Amsterdam 
van den Nederlandschen Roomsch Katholieken Volksbond. Am
sterdam [1892], pp. 5-6.
1894

51 Door de ingrijpende restauratie van de kerk te Eygelshoven ‘is 
er wel iets van het schilderachtige dat de fotografie vertoont 
verloren gegaan’.

In: a r a , k &w  922(P.J.H.Cuypers,8.11.1894).
52 ‘Vanwaar die verrukking, die ons gevangen houdt, gaande
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over de hóóg ombouwde pleinen, mooi hoog, met een domkerk 
of raadhuis; gebeeldhouwde portalen, gevormd tot ingaan of 
zwaar geprofileerde stoepen tot opgaan naar de raadsvergade
ring, en dan telkens aardige inkijk gevende straten, stegen en 
sloppen, kort, gesloten en daarom niettegenstaande het druk 
bonte dooreenkrioelen, rustig voor *t oog, dat er niet van 
houdt door een verrekijker te zien. Wat is der oorzaak van onze 
grage belangstelling voor oude stadsgezichten, wat maakt het 
mooie van die schilderijen, even zoovele levende beelden? Is 
de samenvoeging van de door menschenhand gemaakte werken 
eene toevallige, óf is ze gewild, door velen samen, tot berei
king van een bepaald doel werkend? [...] de schoonheid der 
oude stadsgedeelten, de onregelmatige groepeering der sa
menstellende deelen [...] Alleen oppervlakkig beschouwd heb
ben zij gelijk, maar eene nauwkeurige bestudeering der oude 
stadsplannen leidt tot de overtuiging, dat er wel degelijk iets 
gewilds is op te merken, een artistiek plan, groot mooi, waar
van het einddoel, door de daartoe medewerkende artiesten, 
angstig om het te bederven, scherp in het oog werd gehouden. 
Maar deze begrepen bovendien, de uitvoering der onderge
schikte elementen, juist aan het toeval te moeten overlaten, 
waardoor het gevaar van aesthetische pedanterie, aesthetische 
kamergeleerdheid, aesthetische doctrine werd vermeden; aan 
het toeval dat het geheel iets ongedwongens gaf, monumen
taal pittoresk. [...] De tijd eischt den bouw van arbeiderswo
ningen op groote schaal; geheel nieuwe steden ter vervanging 
der zeer zeker pittoreske maar waarlijk niet gezonde en daarom 
nu absoluut verouderde behuizingen van de arme bevolking 
[...]’

In: H.P.Berlage, ‘Bouwkunst en Impressionisme’ in Archi
tectura 2 (1894), nr.22, pp. 94 en 108.
1895

53 ‘eenvoudige, maar zeer schilderachtige toren’.
In: C.Muysken, ‘Het Raadhuis te Bolsward’ in Eigen Haard 

nov. 1895,nr- 46, pp. 726-32.
1896

54 ‘onze pittoresk rustig gesilhouetteerde steden’.
In: H.P.Berlage, ‘Over Architectuur’ in Tweemaandelijks 

Tijdschrift voor letteren, kunst, wetenschap en politiek 2 (1896), 
pp. 202-35, hier 216.

55 Met betrekking tot het zgn. Fragmentengebouw van het Rijks
museum in Amsterdam: door plaatsing van een sierlijk dak kan 
‘een bevallige overgang worden gevormd van het hooge biblio
theekgebouw naar het veel lagere nevengebouw en zo een schil
derachtig geheel worden verkregen’.

In: Verslag omtrent 's-Rijks verzamelingen van Geschiedenis en 
Kunst, Jaarverslag van de directeur van het Rijksmuseum, 19 
(1896), uitg. 1898.
1899

56 De Amsterdamse architect Isaac Gosschalk rekende zichzelf in 
de discussie aan de polytechnische school van Zürich (onder 
Gottfried Semper) tussen Neogotici en Renaissancisten tot 
‘een derde groep [...], die het goede in beide stijlrichtingen 
waarderend, zich tot het zoogenaamd schilderachtige aange
trokken gevoelde’.

In: I.Gosschalk, ‘Bij de platen, betreffende het nieuwe sta
tion te Groningen’ in Bouwkundig Tijdschrift 17 (1899), pp. 60, 
64.

57 ‘Het schilderachtige redt hier [aan de Zutphense St. Wal- 
burgskerk] ten volle wat de architectuur gebrekkigs aankleeft; 
want het kan niet ontkend worden: de buitenwand der kerk is 
niet fraai. De ramen zijn te breed om smal, te smal om breed te 
heeten; de vele steunbeeren maken wat er nog van wandvlak
te overblijft, onrustig, zonder aan het geheel iets luchtigs te 
geven.’

In: R. PJ.Tutein Nolthenius, ‘Oud-Zutphen’ in Bouwkundig 
Tijdschrift 17 (1899), p. 10.
1901

58 Met betrekking tot het treffen van bouwkundige maatregelen 
voor het herstel van de Helpoort in Maastricht: ‘zodoende ont
staat een schilderachtig en interessant front’.

In: a r a , k &w  1120. Een blauwdruk is gedateerd 27.12.1901.
1904

59 ‘Ik heb bemerkt dat de Jury [van «the international competi- 
tion for the Phoebe Hearst architecture»] zeer terecht aan het 
ontwerp dat geen schijnarchitectuur heeft toegepast den 1 sten 
Prijs heeft toegekend. Ook heeft dit projekt de oneffenheden 
van het terrein geheel behouden. Daardoor blijft aan het ge
heel eene schilderachtige samenhang verzekerd.’

In: g a  Roermond, Fam.arch. Cuypers, v.4, brief P.J.H. 
Cuypers aan Jos. Cuypers, dd. 7 mei 1904, nr. 1023.

60 ‘merkwaardig en schilderachtig zijn daar, behalve de con
structie der balklagen, de ouderwetsche gruuterij-inrichting, 
de keuken, enz.’ [met betrekking tot de achterbouw van het 
Gotische Huis te Kampen],

In: a r a , K&w 1059,14.9.1904, 2321, dd.6.9. (corr. P.J.H. 
Cuypers en Victor de Stuers).
1905

61 ‘in hooge mate merkwaardig en schilderachtig’ [met betrek
king tot het Raadhuis in Kampen],

In: a r a , k &w  1056, 23.3.1905, 857, dd.22.3. (P.J.H.Cuy
pers).
1908

62 ‘En deze innige vertrouwdheid met de goede architectuur van 
ons land uit verschillende tijdperken, is aan zijn eigen werk van 
groot nut geweest, daar zij hem oog deed krijgen voor de eigen
aardige verhoudingen, die onze oude bouwkunst kenmerken, 
hem de schilderachtige groepeering der onderdelen onze oude 
kerken leerde waardeeren, en ook de groote waarde deed be
seffen van dat schijnbare sans-gêne onzer vroegere bouw
meesters, die, vreemd aan de savante oplossingen van bv. de 
Fransche architecten der middeleeuwen, zoo doodeenvoudig 
zoo’n kerk in elkaar zetten, om haar dan met een pikant dé
tail - een leuk spitsje op het kruis, of hooggeschouderde ge
veltjes aan een chooromgang - iets pittigs en pittoresks te 
geven.’

In: J.Kalf, ‘De bouwmeester Joseph Cuypers’ in Elsevier’s 
Geïllustreerd Maandschrift 30 (1908), nr.6, pp.361-75, hier 
P-3Ó3-
1912

63 Keuken, gruttersmolen en stallen van het Gotische Huis in 
Kampen ‘bieden eigenaardig aanzien, de keuken is zeer karak
teristiek en schilderachtig, de oude gruttersmolen is in ons land 
tegenwoordig vermoedelijk een unicum’.

In: a r a , k &w  1059,13.12.1912, 386, dd.12.2. (P.J.H.Cuy
pers).

I9G
64 Naar aanleiding van herstelplannen voor de afgebrande St.Ja- 

cobstoren in Vlissingen: ‘Daarbij merk ik op dat: [...] 2 de vor
men, niet logisch uit een houtconstructie zijn ontwikkeld, 
maar meer schilderachtige fantasie vormen zijn, den tijd ken
merkend toen de spits gebouwd is;3 de afgebrande spits [...] in 
vorm geheel en al karakter miste van eene rationeele con
structie, zooals deze in de vorige eeuwen (zoogen. Gothischen 
tijd) nog bestonden, maar een willekeurigen schilderachtigen 
vorm had, zooals dit in de 17 de eeuw veelal voorkomt en in ’t 
geheel niet de uitdrukking was van het gebezigde materiaal. 
[...] Wat den vorm betreft meen ik, dat er in dit geval geen re
denen kunnen bestaan, om af te wijken van den stelregel, dat 
de uitwendige vorm zooveel mogelijk moet behouden blijven 
om het historisch schilderachtig aanzien der stad te behouden.’

In: P.J.H.Cuypers, ingezonden brief, in Architectura 21 
(1913), nr.4, pp. 27-28, hier p.27.
1917

65 ‘De oudheidkundige en herinneringswaarde zijn eenvoudige 
grootheden, de kunstwaarde is samengesteld. In deze laatste 
onderscheide men: a het geschiedkundig bestanddeel [...], 
b het schoonheidsbestanddeel [...] Deze waarde laat zich we
der in tweeën splitsen: 1 de bouwkunstige schoonheid. 2 de 
schilderachtigheid. [...] Hier kan in de eerste plaats strijd ont
staan tusschen het belang der zuiver-bouwkunstige schoon
heid en de schilderachtigheid. Voor de schilderachtigheid is 
van groote waarde het oud aanzien, zelfs het vervallen uiterlijk, 
in het algemeen dus wat de Engelschen de «huid» van het ge
bouw hebben genoemd, het toevallige dus, het door den tijd 
gewordene. De bouwkunstige schoonheid vraagt echter om het 
gave en volledige: niet het toevallige, maar het bedoelde. [...] 
Schilderachtigheid en oudheidkunde kunnen dus in botsing 
komen met de eischen der bouwkunstige schoonheid.

[...] In het geval herstel onvermijdelijk is, verdient het be
lang der oorspronkelijke bouwkunstige schoonheid de voor
keur, indien zij op volkomen zekere wijze hersteld kan worden. 
Daar dit echter in verreweg de meeste gevallen onmogelijk 
moet heeten, zal het meestal aanbeveling verdienen te voldoen 
aan de gemakkelijker te bevredigen eischen van oudheidkunde 
en schilderachtig aanzien.’

In: Grondbeginselen en voorschriften voor het behoud, de herstel
lingen de uitbreiding van oude bouwwerken, 1917.
1921

66 ‘Dit zou voor vele moderne architecten, wien de pleister- 
bouw einddoel is geworden, onaannemelijk zijn, want meteen 
treft ze de romantiek, waaraan tegenwoordig weer hevig gedaan 
wordt, en die het witte huisje met het groene vensterluik, als 
het ideaal van het huiselijke beschouwt. En toch, als men zich 
van zekere gevoelsaandoeningen, die eenige schilderachtig ge
legen witte huisjes in het groen gewekt hebben, los kan maken 
— want deze aandoeningen wortelen in een zinsbegoocheling, 
die wel grotendeels ligt in het begrip «schilderachtig», dat 
meestal in een te beperkte zin gebruikt wordt — en men zich 
niet aan de bewondering overgeeft, die zelfs eenige statige 
witgepleisterde sloten en burchten in het groen opwekken, dan 
moet men ten slotte tot de overtuiging komen dat de baksteen- 
bouw den pleisterbouw verre achter zich laat.’

In: H.P.Berlage, Beschouwingen over bouwkunst en hare ont
wikkelingen. Rotterdam 1921, p. 109.

1926
67 ‘Wie verschiedenartig auch Art und Charakter der holländi

schen Bauten sein mögen, in einem stimmt jeder gute hollän
dische Bau mit dem anderen überein, in dem typisch holländi
schen Element des Malerischen. Der Sinn für das Malerische 
liegt dem Holländer im Blute [...]’

In: J. P.Mieras & F.R.Yerbury, Holländische Architektur des 
20. Jahrhunderts, Berlin 1926, Einleitung, p. x 1 v.
1934

68 Door de groepering van de daken van het kantoorcomplex De 
Bisschop aan het Damrak in Amsterdam ontstond volgens de 
woorden van de architect, Jan Gratama, ‘een schilderachtig
heid [...] die hier in Amsterdam zeker niet misplaatst is [...]’

In: J. Gratama, ‘Het gebouw « De Bisschop» op den Dam te 
Amsterdam’ in Bouwkundig Weekblad Architectura (1934), 
pp. 393-96; idem in Het Bouwbedrijf (1934), pp. 217-21.
1941

69 ‘De Nederlandsche architectuur vertoont een zeer eigen karak
ter. [...] Alles is hier in beperkter proporties, intiemer en schil
derachtiger. Niet in het minst heeft zij dit karakter verkregen 
door het gebruik van den baksteen, een bij uitstek nationaal 
materiaal.’

In: D. Hannema, ‘Voorwoord’, in Nederland bouwt in baksteen 
1800-1940. Tent.cat. Rotterdam 1941, p. 111.

70 ‘De beweging der romantiek zet in. Een beweging die zich niet 
meer bekommert om de bovenpersoonlijke proportie, om de 
klaar zich afteekenende vlakken, maar die streeft naar een 
groote, persoonlijke, vrijheid in de keuze en toepassing van 
haar vormen, naar verlevendiging der vlakken door deze te be
zaaien met weelderige details, die door de werking van licht 
en schaduw een «schilderachtig» effect teweeg brengen en het 
gebouw a.h.w. doen versmelten met de omringende athmo- 
spheer.’

In: J.C.Ebbinge Wubben, ‘De Nederlandsche bouwkunst 
voor Berlage’, in Nederland bouwt in baksteen i8oo-i94O.Tent. 
cat.Rotterdam 1941,p. vil.

71 ‘In beide perioden [nl. de zeventiende en de negentiende eeuw] 
weerspiegelt de innerlijke en uiterlijke onrust zich in een ro
mantische, rijk gedetailleerde bouwkunst die met in wezen on
architectonische, « schilderachtige » middelen als kleur, licht en 
schaduw werkt. [...] Verder dan in eenig land durft de Neder
landsche romantiek in dit opzicht te gaan, het is alsof het 
gevoel voor licht en toonwaarden, dat aan onze schilderkunst 
een zoo eigen karakter heeft gegeven, hier ook de architectuur 
een eigen Nederlandsche nuance geschonken heeft’.

In: J.C.Ebbinge Wubben, ibid., p. ix.
72 ‘De talentvolle M. de Klerk is een inspireerende kracht van 

deze beweging [de Amsterdamse School]. Zijn werken, hoofd
zakelijk op het gebied van den woningbouw, zijn meer schilder
kunstig dan bouwkunstig. [...] Het «schilderachtige» maakte 
uiteraard veel school in een stad met zulk een typisch-picturale 
sfeer. De Amsterdamsche school is onuitputtelijk vindingrijk 
in de irrationeele toepassing van den baksteen om vooral schil
derachtige effecten te verkrijgen.’

In: H.M.Kraayvanger, ‘De Nederlandsche bouwkunst na 
Berlage’, in Nederland bouwt in baksteen 1800-1940. Tent.cat. 
Rotterdam 1941, p. x 1 n.
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i Plaat vi uit G. van Laar, Magazijn van tuin-sieraaden, Am
sterdam [1802].

Kluizenaars,
boeren en dagloners: levende 
en quasi-levende stoffering 

in de landschapstuin

Wim Meulenkamp

I HET GESTOFFEERDE LANDSCHAP Vanaf de 
tweede helft van de achttiende eeuw tot het einde van de 
negentiende eeuw speelde de notie van het pittoreske, het 
schilderachtige, een bijzonder belangrijke rol in de uit
monstering van de landschapstuin in Nederland. Dit 
wordt duidelijk in een boek dat niet alleen van buitenge
woon groot belang was voor de aanleg, maar bovenal voor 
de stoffering van de Nederlandse landschapstuin: Gijs- 
bert van Laars Magazijn van tuin-sieraaden, dat in afleve
ringen tussen 1802 en 1809 werd gepubliceerd, en tot na 
1867 vaak is herdrukt.' Van Laar beeldde op zijn 190 gra
vures tuingebouwen af die deels uit buitenlandse publi- 
katies waren overgenomen, deels eigen inventie waren, en 
die ook enkele reeds in Nederland aanwezige tuingebou
wen toonden. Van Laars boek was zeer invloedrijk en werd 
soms naar de letter, en heel vaak naar de geest nagevolgd. 
Bovendien toont het, ook met betrekking tot de gebruikte 
terminologie, aan wat de reeds gevolgde praktijk in ons 
land was voor wat de stoffering van tuin en park betrof. 
Gijsbert van Laar beschrijft veel van zijn tuinsieraden in 
een pittoresk /schilderachtige terminologie (ofschoon hij 
‘tekenachtig’ boven ‘schilderachtig’ prefereert). Hij ge
bruikt het begrip als een passe-partout: zijn lezers, uit 
zowel de hogere- als de middenklassen, zijn blijkbaar ge
heel au fait met het begrip. Zo heeft Van Laar het veel
vuldig over ‘teekenachtige hoornen’, ‘een teekenachtig 
gezicht’, ‘een teekenachtige ruine’, ‘teekenachtige Bosch- 
hutten’, een ‘rots [die] eene teekenachtige werking doet’, 
‘een teekenachtig oud Gebouwtje’ of dito ‘Ruw Gebouw’, 
en ‘een stil doch schilderachtig oord’. De componenten 
van die schilderachtigheid zijn bij hem grilligheid, ruw
heid, ouderdom, verval. De materialen waardoor men dit 
bereiken kan worden door Van Laar eveneens voorge
schreven: hout moet ‘ruuw’ zijn, ‘ongeschild’, ‘ruwe 
schors en mos’ zijn vereisten, men kan ‘vlegtwerk van tak
ken’, en ‘gevlogten touw’ gebruiken, en zo nog meer.2 
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van ‘schilderachtige’ stofferingen in de landschapstuin, 
zoals bijvoorbeeld de sierkluis, en voegde daaraan gaan
deweg zelfs een heel eigen, ‘nationale’ stoffering toe: de 
boerenwoning. Aan de hand van Van Laars boek, reis
gidsen en enkele voorbeelden uit Nederlandse tuinen en 
parken is een indruk te geven van de wijze waarop men in 
de behandelde periode invulling trachtte te geven aan het 
door mensenhand vervaardigde ‘pittoreske’ landschap.

Met de komst van de landschapsstijl in de tweede helft 
van de achttiende eeuw werden in Nederlandse tuinen en 
parken honderden en uiteindelijk enkele duizenden ge
bouwtjes opgericht in een veelheid aan soorten, stijlen en 
materialen die ongewoon en grotendeels volledig nieuw 
waren.3 De ‘natuurlijke’ landschapsstijl had zich rond de 
jaren 1720-30 in Groot-Brittannië ontwikkeld. De for
mele tuin maakte plaats voor een aanleg in een stijl die we 
‘natuurlijk’ kunnen noemen: slingerpaden liepen tussen 
opgeworpen accidenteringen en langs onregelmatige wa
terpartijen. Het park moest het karakter aannemen van 
het omringende Engelse landschap. Zo ontstonden par
ken die op een gebied van een aantal hectares de kwintes
sens weergaven van wat men als een aangenaam land
schap ervoer. De maakbaarheid van het landschap was 
een feit: de ingrediënten waren aanwezig, de natuur 
moest enkel flink in de goede richting geholpen worden.

Wat daarbij niet ontbrak was de stoffering die mense
lijke activiteit diende te suggereren. Daarbij werd geva
rieerd in aspecten van tijd en ruimte en ook in sociale 
klasse: de bouwsels in het park konden naar het verleden 
verwijzen of naar verre landen, of refereerden aan rid
ders, herders, kluizenaars en boeren. Deze gebouwde 
stoffering van het park was zeer divers: torens, tempels, 
tenten, hermitages, pagodes, schijnruïnes, mausolea, 
piramides, moskeeën, duiventorens, ijskelders, grotten, 
siervulkanen: een assortiment dat in principe geen be
grenzingen kende. De stijlen kenden een al even adem
benemende diversiteit: Chinees, gotisch, Turks, Zwit
sers, Noors en Russisch, klassiek en rustiek, Indiaas, 
Egyptisch, Druidisch, Tahitisch, en alle mengstijlen 
daartussen. Het materiaal was navenant: het gebruike
lijke'hout, baksteen en natuursteen, maar ook walvis
ribben, mondsteen, riet, mos, sintels, knappels, kunst- 
cement en kunststeen, ijzer, boomwortels, of op linnen of 
hout geschilderde schotten en trompe-l’œil.

Al deze stijlen, vormen en materialen werden gebruikt 
om verschillende associaties op te roepen. Soms werd 
dit programmatisch benadrukt door de naamgeving, zo
als ‘Temple of Liberty’ voor een gotisch bouwwerk, of 
bij de benoeming ‘Turkse tent’ voor een tent die in stijl 
allesbehalve oosters was. Maar vaker, en al helemaal in 
Nederland, ging het om tamelijk losse sfeerassociaties. 
De Turkse en Chinese stijl, die als verstekeling waren
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meegekomen vanuit de formele tuin, verwezen uiteraard 
naar verre landen, maar konden tevens luxe uitdrukken. 
De gotiek bevatte connotaties van nationaal verleden, 
religie en vergankelijkheid. Het neoclassicisme stond 
somtijds voor pure schoonheid, de klassieke oudheid, of 
deugd, en de rustieke stijl duidde doorgaans op eenvoud, 
ongekunsteldheid en landelijkheid. Het veel gebruikte 
motief van de hermitage werd verbonden met melan
cholie, of kon naar godsdienst of eenvoud verwijzen. De 
aanvankelijk in Groot-Brittannië ontwikkelde betekenis
lagen van dergelijke stofferingen erodeerden snel, en in 
de modetuin van de latere achttiende en negentiende 
eeuw dienden zulke effecten vooral als verrassingsele
menten en verhoogden zij de pittoreske ambiance van 
het park. Alle theorievorming ten spijt, voelde men zich 
simpelweg prettig in een dergelijke omgeving en kon zich 
desgewenst neervlijen in een Elysisch valleitje voor een 
picknick, of in de nabijheid van een ruïne of een hermi
tage mijmeren boven een dichtbundeltje.

In Engeland en uiteindelijk in heel Europa ontstonden 
in de achttiende eeuw en vroege negentiende eeuw con
troverses over de mate waarin men dergelijke stofferingen 
mocht gebruiken, en welke stijlen of vormen daarbij de 
voorkeur bezaten.4 Tot in de late negentiende eeuw heeft 
men het echter nooit zonder dergelijke stofferingen ge
daan, en zelfs toen bestond er nog, tot het einde van de 
eeuw, een belangwekkende onderstroom van overdadig 
gestoffeerde tuinen, voornamelijk van parvenu’s.5

II LEVENDE STOFFERING IN PARKEN Het aldus 
gestoffeerde landschapspark fungeerde als een ‘wereld- 
tuin’, een microkosmos die en passant allerlei regio’s, 
voorbije eeuwen en menselijke emoties verbond tot een 
geheel waarin een ideale, idyllische wereld werd verbeeld. 
Dit was tot in de kleinste details manipuleerbaar door 
architect en opdrachtgever.

Er was in dit geheel een element dat de kroon kon zet
ten op het concept van de samenleving als idylle, de men
selijke figuur. Uit de aard der zaak ging het hier ook om 
het minst beheersbare element, maar men vond hiervoor 
al snel oplossingen.

Deze levende stoffering was bijna tegelijkertijd met de 
landschapsstijl in het park geïntroduceerd. Het motief 
dat binnen deze parkarchitecturen het meest berustte op 
de suggestie van menselijke aanwezigheid was de sier- 
kluis of sierhermitage, een concept dat rond 1735 ingang 
vond, maar al precedenten had in de renaissance.6 De 
sierkluizenarij werd doorgaans geplaatst in een afgelegen 
deel van het park, en omgeven door donker geboomte 
van dennen en sparren, met een ondoordringbare onder
laag van struiken. De wijze van benadering was liefst via 
een sterk slingerend pad, zodat men bij verrassing op de 
hermitage stuitte. In de kluis bevond zich bij voorkeur

een levende kluizenaar, in pij gekleed, met voor zich op 
de tafel een bijbel, doodshoofd en indien mogelijk een 
gereedstaande doodskist. Zulke sierkluizenaars werden 
gehuurd, en in Engeland zijn in de achttiende en negen
tiende eeuw tal van voorbeelden hiervan te vinden. Er 
werd in de kranten zelfs geadverteerd door personen die 
zich als sierkluizenaar aanboden. Indien een kluizenaar 
niet zo gauw te vinden was, of om andere redenen on
praktisch of ongewenst, volstond men met poppen uit 
was, hout of papier-maché.7

De sierkluizenaar vormde de elite van de levende have 
in de landschapstuin: relatief goed betaald en soms zelfs 
uit de lagere middenklasse afkomstig. Er bestonden ech
ter meer vormen van levende stoffering. In Alton Towers, 
Staffordshire, bijvoorbeeld, werd in een Zwitsers chalet 
een blinde Welshe harpspeler gehouden; in Trentham, 
eveneens in Staffordshire, een gondelier; in Tong, 
Shropshire, moest een bewoonster van het poorthuis 
zich als non verkleden; en op de verlandschappelijkte 
Pfaueninsel bij Potsdam hield de Pruisische koning nog in 
1825 twee dwergen en een reus.8 De gewoonte de pachters 
van een landgoed in de vereiste pittoreske kledij te hijsen 
was wijd verspreid, soms werden de kleuren voorgeschre
ven, soms ook de uren waarop zij zich al of niet mochten 
vertonen. Minder bizar, maar vanuit eenzelfde gedachte, 
waren de bruine Zwitserse koeien die men bijzonder ge
schikt achtte om een vredig plaatje te maken op gras
landen, en die geprefereerd werden boven andersoortig 
gekleurd vee.’

Bij de meest grootse parken konden bovendien volle
dige sierdorpen worden gebouwd en bij tijd en wijle werd 
ook hier voor passende bewoning gezorgd. Een van de 
bekendste van deze dorpjes, maar zeker niet de enige, is 
de Hameau, het gehucht uit 1778-83, dat voor Marie- 
Antoinette op Versailles werd aangelegd. Zoals bekend 
verkleedde de koningin zich zelf bij de gelegenheid met 
graagte als herderin of als melkmeisje, waarbij ze aan de 
hovelingen melk aanbood in porseleinen kopjes die naar 
haar eigen borsten waren gemodelleerd. De Hameau 
moest een Normandisch boerendorp voorstellen, en 
werd bewoond door pachters en paleisbedienden.10 Der
gelijke dorpen bestonden in tal van nationale varianten. 
In Schonbusch bij Aschaffenburg werden op geringe 
afstand van elkaar een Zwitsers dorpje en een Hollands 
gehucht gebouwd — in Europa werd Nederland af en toe 
als een thema in het landschapspark gebruikt, en bezat 
daarmee eenzelfde exotische status als China, Turkije of 
Zwitserland. En inderdaad ontbrak ook een Chinees 
dorp niet: op Wilhemshohe bij Kassei werd in de jaren 
1780 het Chinese gehucht Mu-Lang (een opzettelijke 
verbastering van de nabije ‘moulin’) gebouwd, waarvan 
nu nog slechts een enkel paviljoentje resteert, terwijl 
de naam Mulang in een naburige wijk voortleeft. Hier

woonden, net als in de Hameau, bedienden, maar boven
dien, bij gebrek aan Chinezen, enkele negers. De Prince 
de Ligne plande voor Baudour, een landschappelijke an
nex van het kasteel Belceil in Henegouwen, een volledig 
Turks dorp, compleet met een islamitisch kerkhof. De 
bewoners dacht de prins te ronselen onder de krijgsge
vangenen tengevolge van de Turkenoorlogen waaraan ook 
hij deel had genomen. Van dit project is niets terechtge
komen, en de prins stelde zich vooralsnog tevreden met 
het pittoreske huttendorp dat hij voor zijn herders had 
laten bouwen. Een soortgelijke bizarre onderneming 
kwam wel tot werkelijkheid op het park Hohenheim, 
waarin vanaf 1775-76 een rustiek dorpje (het ‘englische 
Dorf ’ genaamd) werd bedacht dat uit en tussen de ruïnes 
van een gefingeerde Romeinse stad was ontstaan."

Dit waren excessen die vooral in Frankrijk en Duits
land te vinden waren, in de parken van half-feodale vor
sten. De ideeën van een vrije natuur en het gelukkige 
landleven werden hier in hun combinatie met de barokke 
feesten tot een travestie van de oorspronkelijke gedach
ten achter de Engelse landschapsstijl. In Nederland was 
men wars van zulk exorbitant gedrag. Ook hier echter 
kende men enkele verrassende elementen die samenhin
gen met de wens levende of schijnbaar levende stoffering 
in tuin en park te zien.

III SIERKLUIS EN -KLUIZENAAR IN NEDERLAND 
In Nederland zijn op het gebied van de levende en quasi- 
levende stoffage twee hoofdvormen te onderscheiden: de 
sierkluis die aansloot bij de internationale smaak, en de 
boerenwoning, welke als een Nederlands-nationalis- 
tische stoffering zou kunnen gelden. De sierkluis was in 
ons land bijzonder geliefd: tot nu toe zijn een veertigtal 
vermeldingen van dit soort tuinornamenten gevonden.12 
Een verklaring voor deze populariteit is er niet, waarbij 
aangetekend dient te worden dat in andere landen nog 
geen inventarisatie van sierkluizen heeft plaatsgevonden, 
zodat mogelijk zou kunnen blijken dat ons land binnen de 
internationale trend in dat opzicht geen uitzonderlijke 
plaats inneemt.'3

De praktijk van de bouw en inrichting van een sierkluis 
wordt uit de doeken gedaan in Van Laars Magazijn. De 
receptuur die hij voor de sierhermitage geeft vinden we 
dan ook later voortdurend in die vorm terug in de gerea
liseerde kluizen. Van Laars beschrijvingen stoelden ech
ter op wat men hier te lande al gebruikelijk was te doen. 
Zo toonde hij op plaat vi een soort bouwpakket met het 
voor- en zijaanzicht van de kluis, een tafeltje, het toe- 
gangspoortje en een grafnaald (afb. 1).

1*1.1XXXII.

No.i. Hermitagie van eene zijde, van natuurlijk ruuw bemost 
hout gemaakt of geschilderd. De Heremiet op zijn bank wordt 
in beide gevallen of geschilderd of van hout gemaakt en in eene

2 Plaat CLXXXll uit G. van Laar, Magazijn van tuin-sieraa 
den, Amsterdam [1802].
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pij gekleed; op deze zijde ziet men, van een der wandelwegen, 
doch ontmoet daar geen toegang; even door het groen; dat 
enigsints open is, wordt men door dit gezigt verrascht: voort
wandelende vindt men eindlijk een nauw kronkelend pad, 
loopende naar eene kleine hoogt, van waar men in een klein dal 
de Heremitage aan de zijde No. 3 ziet. Het pad zelf is met laage 
eiken en andere heesters bezoomd, van agteren is het Hutjen 
door pijnen, populieren en willigen bedekt, aan de regter zijde 
van het kleine dal ziet men een klein watertjen, waarover het 
Hekje No.8 tekent [...] het Hekjen opendede, koomt men in 
een eene zeer sombere plaats, een klein open vakjen laat ons 
de grafnaald No. 8 [bedoeld wordt No. 6] zien.'4

Het is uitzonderlijk als in Nederland de publieksreactie 
op dergelijke stoffages wordt beschreven. Er bestaat 
echter een unieke beschrijving uit 1774 van een reisgezel
schap dat de sierkluis op de Hof te Domburg op Walche
ren bezoekt:

[we] wandelen [...] voort naar de lustplaats van Domburgs wel
edelgeboren Heer, een fraaien en vrugtbaren Hof achter welke 
een aangenaam bosch is met digten boomlommer beschaduwt. 
Hier, hoorden we hield zig tans ook een eremiet van professie 
sedert eenigen tijd op. Benieuwd naar zulke eene rariteit leid
de men ons door verscheiden wandelpaden en kronkeldreven 
heenen tot wij na lang omloopen de woning deezes vreemde- 
lings naderende zijne hut beschouwden. Het was een vierkant 
stulpje van verscheiden, onder anderen boom- en struikstof 
zeer aardig zamengestelt met deur- en glasvensters voorzien. 
Binnen deze wooning zagen wij eenen bejaarden vader met 
eenen donkerbruine pijrok aan eene tafel mediteerend zitten. 
Hij las zo ’t scheen twee boeken op de tafel liggende, en welke? 
Ae songe d'un ermite en La métamorphose d'Ovide.

Dees man, schoon van hout gefabriceerd, vertoonde vol
maakt eenen waaren eremiet. Het gezelschap bewonderde de 
aartigheid der schetze van het somber eenzaam leven. Zommi- 
gen zeiden dezen mensch zijn geluk te benijden, dan kwam er 
bij ‘voor eenen tijd’ dog men besloot met algemeene stemmen, 
het geluk van ’t eremietenleven was louter schijn, het ware de 
mensch niet goed alleen te zijn! Zoo redekavelende raakten wij 
het bosch weer uit en keerden langs het duinpad na onze rust
plaats/5

In de buurt van Domburg lag ook Westhove, waar in 
waarschijnlijk dezelfde tijd eveneens een sierkluis is ge
bouwd. Een perceel aldaar heet nu nog steeds ‘De Her
mitage’. Hier was sprake van de eerste levende sierklui- 
zenaar, al was dat enkel bij gelegenheid van het bezoek 
van prins Willem de Vijfde op 1 juli 1786. De prins be
zocht eerst het belvédère dat op een der duintoppen 
lag, en vervoegde zich vervolgens bij de kluis, waar hij 
G.C. Poelman ontmoette, de jager van de eigenaar van 
Westhove, die een pij had aangetrokken:

Van daar [het belvédère] komende, wandelde het hoge Gezel
schap naar de Hermitage, in dewelke een arbeider, zijnde een 
Vlaminger van geboorte, als Capucyner Monnik gekleed zich

WIM MEULENKAMP

bevond, deze prezenteerde aan het hooge Gezelschap eenige 
verkwikkeling van Fruit, Kruiderwijn &c. waarvan het Door- 
lugtig Gezelschap dan ook iets gebruikte, vindende een uitste
kende vermaak om met den Heremiet te spreeken, die ook op 
de bescheidenste wijze, telkens op zijn Vlaams antwoorde. 
Zijn Huiscierraad, Bed &c. was alles zo naif en welgelijkend, 
dat het eene goede poos de aandacht kon bezig houden.

De prins beloonde de part-time kluizenaar dan ook met 
twee gouden dukaten.'6

In 1776 bestond de hermitage op Velzerbeek al, op een 
eilandje dat enkel met een pont bereikbaar was. Volgens 
een apocrief verhaal zou eigenaar Johann Goll van Fran
kenstein zijn zwakzinnige zoon in de kluis hebben onder
gebracht. De kluizenaarspop die er in werkelijkheid aan
wezig was, heeft nog tot rond 1900 bestaan, en droeg een 
pij met Maltezer kruis. Van Laars beschrijving van het in
terieur op Velzerbeek is een pars pro toto voor alle andere 
kluizen (afb.2.):

Bij het openen van de Deur ziet men hem zitten in zijn volle 
Costuum, met zijn Brevier en Paternoster, in bespiegeling des 
sterfelijken levens, naar uitwijzing van zijne Huissieraden, 
Memento More [sic], Outaar, en Doodkist; deze laatste is zijne 
Bedstede. De Eremiet een Ledeman zijnde, kan men doen 
zitten, leggen, of knielen, zoo als men begeert. Men kan hem 
bij mooi weder ook laten rusten, op een’ afgezaagde stam van 
een’ Boom, naar uitwijzing der Plaat/7

De eerste echte, levende sierkluizenaar is gedocumen
teerd op Biljoen, bij Velp, dat met zijn overtuin Beekhui
zen met recht befaamd was en, een uitzondering in Ne
derland, een overdacht, zij het wat overladen programma 
toonde in zijn decoratie. Er waren twee sierkluizen, waar
van een met een houten pop die met zijn hoofd kon knik
ken en met zijn arm wees naar de onvermijdelijke doods
kist met het opschrift Memento Mori. In een kluis bij een 
iepenbos, naast een cascade, leefde de echte sierkluize
naar. Eigenaar Baron Van Spaen noteerde op 1 mei 1798 
een lening (!) van tien gulden aan ‘Hermiet Jan Gartsen’.'8 
Nadere gegevens zijn over deze kluizenaar niet bekend. 
Een tweede levende sierkluizenaar bevond zich rond 1800 
blijkbaar op Sparrendaal in Driebergen/9

Van de tegenwoordig nog bestaande sierkluis op het 
landgoed Vilsteren is onbekend of hierin sprake was van 
levende, dan wel quasi-levende bewoning. Op enkele me
ters afstand echter ligt in een dalkom een schijngraf; of 
het van de kluizenaar moet zijn of een betreurde Laura of 
Julia is onduidelijk. Het ensemble van kluis en graf moet 
uit de eerste helft van de negentiende eeuw dateren, en is 
mogelijk onder invloed van Rhijnvis Feith tot stand 
gekomen - Feith woonde immers op het nabije Bosch- 
wijk. Dit onderdeel van Vilsteren is een pregnant voor
beeld van de sentimentalistische tuin, waar het leven dan
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3 en 4 Hermitage te Vilsteren en kluizenaar in de Hermitage 
van Fogelsangstate. Foto’s auteur.

wel afwezig is, maar de stoffering een heel eigen verhaal 
vertelt (afb.3).20

In de loop van de late achttiende en vroege negentien
de eeuw komen door heel Nederland verspreid vele sier
kluizen voor, waarbij moet worden aangetekend dat twee 
befaamde schrijfsters, Betje Wolff en Elisabeth Maria 
Post, zich elk in studiecellen terugtrokken welke ze dan 
als kluizen aanduidden, en die ook in de vereiste rustieke 
stijl waren opgetrokken.21

Lucas Pieters Roodbaard, een zeer kundig en origineel 
landschapsarchitect, was verantwoordelijk voor enkele 
sierkluizen in Noord-Nederland in de jaren 1820 tot 
1850: een kluis op vijversberg bij Tjietjerk bezit heden 
nog een geschilderd portret van een kluizenaar als blik
vanger aan het einde van een donkere gang geplaatst, en 
op Fogelsanghstate in Veenklooster bevindt zich in de 
sierkluis een houten pop van een kluizenaar. Deze pop 
werd met een mechanisme door de tuinbaas bediend, die 
zich bij gelegenheid achter een boom verschool. De pop 
bewoog dan, tot aanvankelijke schrik en vervolgens ple
zier van de bezoekers. Dergelijke beweegbare poppen 
waren zeer gewild (afb. 4).22

Het motief van de sierkluis was inmiddels gemeengoed 
geworden. In 1876 memoreerde dominee Craandijk, de 
auteur van de bekende Wandelingen door Nederland, bij ge
legenheid van het bezoek aan de echte, religieuze kluis op 
de Schaefsberg bij Schin op Geul, de valse sierkluizen uit 
zijn jeugd:
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[...] ’t behoorde van ouds tot de aardigheden van sommige bui
tenplaatsen, van theetuinen zelfs, dat er een ‘heremiet’ te zien 
was. Hoe gaarne zochten wij ze als kinderen op, die geheim
zinnige, min of meer vervallen hutjes van hout, in een boschje 
verscholen, op een eilandje afgezonderd! Hoe verdrongen wij 
elkander voor de bestoven glasruitjes, om naar binnen te zien! 
Daar stond de tafel, met een’ zandloper er op. Daar stond de 
doodkist tegen den muur, slaapstede en ‘memento mori’ te
vens. En daar zat de hermiet, de groote houten pop met langen 
witten baard en bruine pij [...].*3

Het thema werd in de latere negentiende eeuw nog ge
bruikt door de tuinarchitect Leonard Springer, die een 
pop uit de hermitage in Frankendaal in de Watergraafs
meer hergebruikte bij het zogenaamde Broeker Huis dat 
in 1881 als museum in het Amsterdamse Vondelpark werd 
ingericht. In 1883-84 herhaalde Springer de exercitie op 
De Paltz, Soestduinen, waar hij als middelpunt van een 
door hem ontworpen doolhof een rustieke grot ontwierp 
waarin een uit baksteen en cement opgetrokken beeld van 
een kluizenaar huisde.24

Aan levende have was niet veel anders te vinden in Ne
derland, op een belangrijke uitzondering na: Baron Van 
Spaen importeerde uit Zwitserland twee kaasmakers, 
die hij op zijn landgoed liet werken. Het is aan te nemen 
dat ze in gepaste behuizing werden ondergebracht. Mo
gelijk had Van Spaen, die zo duidelijk van levende stoffe
ring hield, nog meer in petto voor de bezoeker. Het the
ma van de Zwitserse kaasmakers kwam overigens ook op 
Hohenheim voor.25

Op Frankendaal bestond naast de eerder genoemde 
sierkluis ook een beschilderd schot, geheel in de stijl van 
Van Laar, dat Het Klooster werd genoemd.26 Er is ove
rigens voorlopig slechts een Nederlands voorbeeld te
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vinden van het gebruik van poppen voor andere figuren 
dan kluizenaars: in de Chinese belvédère, welke de hoek
toren vormde van de Neue Bau, de in 1777-80 gebouwde 
buitenplaats van de naaldenfabrikant Jacob Kuhnen te 
Vaals, vond een verraste bezoeker in 1782 twee voornaam 
geklede wasfiguren, die daar als fopartikelen waren ge
plaatst.27

Buiten beschouwing worden hier de grafmonumenten 
gelaten, die in groten getale, ook naar Van Laars aanwij
zingen, in de landschapstuin te vinden waren, en als het 
ware een negatieve levende stoffering vormde.28

IV BOERENWONINGEN EN -HERBERGEN Een 
heel eigen soort versiering waren de boerenwoningen, 
boerenherbergen en daglonershuisjes. Het gaat hier om 
een, in deze vorm, specifiek Nederlands genre. Behalve 
bij Van Laar vinden we de idee van het tekenachtige en 
schilderachtige, en dan vooral met betrekking tot de lan
delijke bouwkunst en stoffage, voortdurend terug in de 
talrijke reisgidsen uit de eerste helft van de negentiende 
eeuw, die bedoeld waren voor de binnenlandse toerist. 
Ook dan (of misschien juist dan) is de toerist uit de mid
denklasse een sentimenteel reiziger: bijna alle gidsau- 
teurs halen gretig de dichtwerken van Rhijnvis Feith aan, 
en er wordt doorlopend gezwijmeld bij deze of gene uit
zichten. In zulke reisgidsen ontbreken de beschrijvingen 
van stadsmonumenten nagenoeg geheel; men gaat juist 
het platteland op en vindt daar een aaneenrijging van 
pittoreske stofferingen. Er wordt bijna geen verschil ge
maakt tussen de ‘vrije’ natuur, het bouwland, en een land
schappelijke aanleg. Dit alles is inwisselbaar en vereist 
blijkbaar hetzelfde oog voor het pittoreske. Uit een be
schrijving van C. ten Hoet uit 1825 van het park Wester- 
Meerwijk bij Beek is bijvoorbeeld al niet meer op te ma
ken of de vermelde ‘twee schilderachtige boerenwonin
gen’, stoffages zijn, of werkelijke boerderijen.2’ De boeren 
en buitenlui van het platteland fungeren in deze gidsen als 
poserende zetstukken in een landschapstuin.

Iets dergelijks komen we ook bij Christemeijer tegen, 
in 1837, wanneer hij het over het Utrechtse dorp West- 
broek heeft: ‘[...] het vergezigt, over het frischgroen van 
uitgestrekte weiden, doorgaans met rundvee of bezige 
melksters bezet [,..].’3° Dit zijn geen levende personen 
meer, dit zijn onderdelen van een schilderij, iets wat nog 
sterker naar voren komt in een beschrijving die Christe
meijer een jaar eerder geeft van een boerderij bij Baarn:

De voorgevel van het boerenhuis, dat reeds op zich zelve zoo 
tekenachtig is, als had een onzer landschapsschilders er het 
model voor aangegeven, werd juist bemaald door de loover- 
schaduwen van eenige schoone, breede linden, die voor het 
huis staan [...] Voor de huisdeur speelden twee kinderen met 
eenen hond; eene vrouw was in den aangrenzenden moestuin

W1M MEULENKAMP

bezig; eene andere vrouw ging af en aan; ten laatste kwam ook 
een man te voorschijn, die zich met een kort, aangestoken 
pijpje, in den deur plaatste; kortom, het geheel maakte een ta
fereeltje uit, dat het penseel van eenen koekoek, Van Ravens- 
waaij of Schelfhout zou waardig geweest zijn.31

In 1847 wordt onomwonden duidelijk gemaakt hoe de 
bevolking van het platteland wordt gezien door de toerist 
die op zoek is naar het schilderachtige. G.C. Haakman 
beschrijft in zijn reisgids voor Rhenen en omstreken een 
prachtig uitzicht op een vallei met bouwland, en vertelt 
dan: ‘de stoffering der schilderij [wordt] door arbeiders, 
vrachtwagens of vee [...] aangevuld, waardoor het toneel, 
dat zij voorstelt, eene aangename levendigheid ver
krijgt.’32 En zulke beschrijvingen komen nog in alle schil
derachtige heftigheid voor in de jaren 1880, wanneer 
Craandijk zijn Wandelingen door Nederland publiceert.

Is het bij zulk enthousiasme voor het pastorale, idyl
lische platteland, met zijn pittoreske bewoners, dan nog 
vreemd dat Gijsbert van Laar een apart stoffagebouwsel 
ziet in boerderijtjes, daglonershuisjes en boerenherber
gen?

Van Laars boerenwoningen zijn van eigen vinding. 
Qua idee sluiten ze wel aan bij de Engelse ‘ornamental 
cottages’ en de Duitse ‘Kohlerhutten’, maar zijn gete
kende voorbeelden laten typisch Hollandse boerderijtjes 
en boerenherbergen zien. Zo toont plaat L x x 1 x (afb. 5):

een plat-geschilderd Schot, verbeeldende een oudemannen 
Herberg. Dikwijls gebeurt het, bij het veranderen van een Bui
tengoed, dat men wel wenschte een gedeelte van eene oude 
rechte Laan te bewaaren, en verlegen is, om het ondoelmaatige 
daarvan te beneemen; in deze of dergelijke gevallen, kan men 
zodanig Schot aan het einde plaatzen, als wanneer het den weg 
tot den Herberg uitmaakt.33

Het schot geeft een perfect Nederlands gebouwtje weer, 
‘De boere knol’, met de valse jaarankers 1658. Over de 
halve deur leunt een vrouw in klederdracht, en er zijn 
allerhande onderdelen in verwerkt die om een kundige 
hand van de schotschilder vragen. Een tweede voorbeeld 
is plaat c l v ii: ‘Een Landlijk Wooningje, verbeeldende 
een Boeren Herberg; zijnde zeer geschikt, om, na eene 
goede wandeling, tot rust en verversching te dienen.’34' 
In een volgende plaat wordt tot in de details het interieur 
weergegeven: flessen, kannen, een volksboekje, gereed
schap en pittoreske kleding aan de wand hangend.

Een compleet boerderijtje, met hooimijt en vlondertje 
als stoffage, werd afgebeeld op plaat l x x x v i :

Het Landelijke Huisje, met hetgeen daarbij voegt. Ik heb het 
doen plaatzen aan het einde van een Stukje bouwland, dat in 
ene Bosch gespaard is, bezet met eenig Koren, Aardappelen, 
of andere Veldvruchten, waar het eene goede werking doet.35
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5 en 6 Platen l x x ix  en c l x x x ix  uit G. van Laar, Magazijn 
van tuin-sieraaden, Amsterdam [1802].

Het commentaar bij de onderdelen 3 en 5 van plaat en 
zegt nog iets meer over de bedoeling van dergelijke stof
feringen:

Twee niet zeer kostbare Woningen van hout, met riet door lie
den van smaak gedekt. — No. 3 kan dienen voor een Boschwag- 
ters Huisje. [...] en No.5 kan van buiten als steen beschilderd, 
en met boerachtige Bijwerken voorzien worden, alsof het een 
Huisje van een Daghuurder ware, met een Moestuintje, om
heind met Slieten en Takken. Het Huisje kan, van binnen op 
het Schot of Doek, zeer bevallig in een boerschen smaak ge
schilderd worden. Mede voor berging van gereedschap, of om 
te rusten, kan het tot gebruik dienstig zijn.36

Een merkwaardige wereld, waarin men het noodzakelijk 
vindt zijn landgoed te voorzien van bouwvallige boerde
rijtjes, die als bedoeling hebben een rustplaats te bieden 
voor de eigenaar die zich dan niet aan luxe komt laven, 
maar zich blijkbaar vermeit in een boerse omgeving zijn 
jeneverfles te kunnen aanspreken. Het is de nostalgie de la 
boue van de Franse en Duitse hoge adel, maar toegerust 
met Hollandse soberheid. Hier geen daverende feesten 
of geronselde dorpelingen.37 Hoogstens een pachter die 
genoegen moet nemen in een dergelijke pittoreske stof
fage te wonen, en bij voorkeur geschilderde figuren op 
een (goedkoop) schot.

Veelbetekenend eindigt Van Laar met twee platen 
(c l x x x ix  en cxc), waarvan de uitgebreide beschrijvin
gen nogmaals het hele concept van deze droom van het 
schilderachtige weergeven (afb. 6):

Zie hier eene niet onbevallige woning voor een’ Daghuurder of 
Jager. Het is van Hout in het lang vierkant opgetrokken, met 
Riet gedekt, en het houtwerk van buiten als oude Steen ge
schilderd [...] Op het Buiten van den Wel Ed.Heer Goll, te 
Velsen, kan men zulk een beschouwen, als ook op meer Hof
steden in ons Koningrijk [...] Het voorschreven Hutje intre
dende [...] beschouwt men de geheele eenvoudige Huishou
ding van den Bewoner [...] men ziet een Jagtgeweer en Weitas, 
een Tafel met Theegoed, ene Regtbank waar op een melkkan, 
een stukkende kous, sajet, een mandje [...] wil men bij de Bed
stede op de vloer, een Wieg plaatsen, met een kleed omhan
gen, waarin een natuurlijk nagebootst Kind, het zij het Hoofdje 
van Was of Hout, schoon en slapende geschilderd en natuur
lijk gebakerd, op het bedje, waar bij een oude stoel en stoof ge
plaatst is, dan zal het een meerdere belangrijkheid verwekken, 
bijzonder aan de schoone sekse die dan bevallig blozende zegt: 
he! dat is aardig! he! dat is lief.38

Zoals hieruit blijkt, zijn deze stoffages daadwerkelijk in 
Nederland in de landschapstuin neergezet. Op Velzer- 
beek stond niet alleen het bovengenoemde schijn-daglo- 
nershuisje, maar bevindt zich nog het sterk gerestau
reerde Jeneverhuisje (afb. 7), dat veel overeenkomsten 
vertoont met de kleine boerenherberg op plaat c l v ii, 
tot aan het (tegenwoordig ontbrekende) uithangbord toe. 
Op Elswout is het schot genaamd Kabuur (afb. 8) even-
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eens een overblijfsel uit de Van Laar-periode, en is blijk
baar een schepping naar aanleiding van plaat l  x  x  i x . Een 
boerenwoning bestaat ook heden ten dage nog op Huis 
Ten Donck, waar het in 1808 als kinderhuisje door de 
eigenaar Groeninx van Zoelen is opgebouwd voor zijn van 
de roodvonk herstelde kinderen.3’

Veel van wat er ooit moet zijn gebouwd, is niet be
waard omdat met name de door Van Laar zo aanbevolen 
schotten doorgaans de jaren niet overleefd hebben.40

Een dergelijke handleiding voor de stoffering van de 
landschapstuin kon in de meest bizarre zetstukken ont
aarden. In Broek in Waterland bevond zich rond 1841 /42 
in de tuin van de heer Bakker niet alleen een Zwitsers 
huisje met een man, vrouw en hond die dankzij een me
chaniek respectievelijk een pijpje rookten, garen spon
nen, en blaften, en waar bovendien een jager in aanslag 
lag, een houten kluizenaar in een grot brevierde, en de 
rest van het tuintje behalve met allerhande tempeltjes, 
ook gevuld was met houten zwanen, eenden en zeemeer
minnen.4'

Uiteindelijk lijkt er in de negentiende eeuw een meng
vorm van de sierkluizenaar met de boerderij te zijn ont
staan. Op Ekenstein bij Appingedam bestond tot voor 
kort een gebouwtje waar achter het raam een boerse man 
en vrouw waren geschilderd, in de wandeling Adam en 
Eva genaamd; en uitspanning De Kom in Oranjewoud 
toonde rond 1910 in een grot een kluizenaarsechtpaar (!) 
van hout.42 In 1927 werd dit motief herhaald in het hui
dige pretpark Julianatoren, als centrum van een doolhof, 
waar, ondergronds, een boerenechtpaar huist.43

De best gedocumenteerde tuin met de stofferingen 
zoals die door Van Laar gepropageerd waren, is Welgele
gen te Rijswijk. Hier is de uitkomst zichtbaar van het 
hierboven beschreven proces waarbij levende stoffage in 
Nederland steeds meer plaats maakte voor schijnbaar 
levende figuren van hout en op schot geschilderd. Het is 
gesunkenes Kulturgut. Vanaf Welgelegen is het niet ver 
meer naar de tuinkabouter, het molentje en de plastic 
reiger. D.Boer, sinds 1869 eigenaar van Welgelegen, was 
sedert de jaren 1820 succesvol uitbater van het zoge
naamd Japansch Magazijn, een winkel in Japanse en 
Chinese snuisterijen, te Den Haag en Scheveningen, 
later bekend als de Groote Koninklijke Bazar, met een 
nevenvestiging in Utrecht. Boer leverde onder meer aan 
het koningshuis.

‘Na ruim vijftig jaar van vlijt en opregten levenswandel 
over ’t stormpad van den Handel’ trok Boer zich op Wel
gelegen terug en legde daar het park aan dat hij in 1873 
liet vereeuwigen op tweeëntwintig foto’s. De foto’s gin
gen begeleid van een gedicht door Jan Wap, het Lusthuis- 
Welgelegen onder Rijswijk: twee-en-twintig veldtafereelen in 
twaalf dichtgroepen overgebragt. Boekje en foto’s werden 
blijkbaar verstrekt aan vrienden en mogelijk ook andere
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bezoekers van het buiten. In 1877 gaf Boer deze inventa
risatie nogmaals uit, maar nu in proza: Lusthuis-Welgele- 
gen onder Rijswijk: catalogus bevattende de zeldzaamheden 
en monumenten van oudheid en kunst die zich bevinden in de 
verschillende lanen en dreven van het Lusthuis Welgelegen 
onder Rijswijk. Welgelegen was getuige de foto’s een re
positorium geworden van Boers winkeldochters uit zijn 
Bazar, en werd gecombineerd met de manipulaties die 
Van Laar voorschreef: er bevonden zich een Chinese 
grot, een geamoveerde poort die van admiraal Tromps 
buitenhuis afkomstig zou zijn, een meer dan honderd jaar 
oude poepdoos, een gotische kiosk, volières en prielen, 
urnen, een buste van koning Willem 1, het standbeeld van 
Tollens, rustieke bruggetjes, boeddha’s, Romulus en Re
mus, het Heilig Graf, een koppel kanonnen, een Chinese 
kiosk, een Colonnade, het Vinkenhuisje van prins Wil
lem v, en veel, veel meer. Topstukken voor wat betreft de 
stoffering waren een op schot geschilderde kasteelruïne 
(‘een Bouwval of Ruïne, voorstellende: een oud Slot’) en 
de Boerderij in het Woud, op schot geschilderd, met een 
boer die over de halve deur hangend zijn pijpje rookt: ‘de 
vreemdeling, te dezer plaatse, zal wel genoegen vinden 
met den waakzamen boer in zijne eenvoudige rustieke 
woonplaats met schilderachtige omgeving’ (afgebeeld als 
frontispice). Door dit alles heen gestrooid bevonden zich 
haardfiguren en houten schotten die de verdere bevolking 
en levende have van D. Boer, winkelier in ruste, uitmaak
ten: jagers, een rover, koeien, een paard, landlieden, een 
adellijke vrouw, ooievaars. Hier waren natuur en architec
tuur, dier en mens, van een ultieme beheersbaarheid: ze 
waren, op bordkarton en op schot voorgesteld, in steen en 
mortel uitgevoerd, de decorstukken geworden voor een 
burgerdom dat zich de wereld in haar eigen tuin dacht te 
verwezenlijken.

Een jaar na de laatste beschrijving van Welgelegen 
werden huis en park verkocht aan koning Willem III, die 
er zijn maitresse installeerde. De fa^ades en ornamenten 
werden opgeruimd, het echte leven was op Welgelegen 
weer begonnen.44

1 Van Laar, Magazijn van tuin-sieraaden, of verzameling van mo
dellen van aanleg en sieraad voor groote en kleine lust-hoven. Noor 
Van Laar, zie Meulenkamp, ‘G. van Laars Magazijn van tuin- 
sieraaden als een voorbeeldenboek voor Nederlandse tuinge
bouwen’; Mehrtens, ‘Lucas Pieters Roodbaard en Gijsbert van 
Laar: architecten van landschappen in miniatuur’; Bierens de 
Haan, 'Meer om cieraet als gebruijck': tuingeschiedenis van Gelder
se buitenplaatsen’, Oldenburger-Ebbers, ‘De tuinplattegronden 
van Gijsbert van Laar’; en idem, ‘Gijsbert van Laar: nieuwe 
biografische gegevens’.

2 Van Laar, Magazijn van tuin-sieraaden, passim.
3 Voor de tuingebouwen in Nederland, zie o.a. Van den Berg e.a., 

Theekoepels en tuinhuizen in de Vechtstreek en ’s-Gravenland’, 
Wielinga, Tuinhuizen in Friesland’, Meulenkamp, ‘G. van Laars
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7 Het zogenaamde jeneverhuisje op Velserbeek. Briefkaart, 
collectie auteur.

8 Het schot met Kabuur op Elswout. Foto Rijksdienst voor de 
Monumentenzorg, Zeist.

Magazijn van tuin-sieraaden'; De Vrieze, Tuinkoepels en tuinhui
zen in de provincie Groningen’, Meulenkamp, ‘Tuingebouwen: 
stijlen en soorten’; en Meulenkamp, Follies en tuinsieraden.

4 Men denke hierbij bijvoorbeeld aan de banvloek die neogoti- 
cus Horace Walpole uitsprak over de Chinese stijl; aan de ver
mindering van tuinornamenten die aan ‘Capability’ Browns 
invloed wordt toegeschreven (ofschoon Brown zelf een groot 
aantal tuingebouwen ontwierp); en aan de controverse over 
The Picturesque zoals die mede werd gevoerd door Richard 
Payne Knight en Uvedale Price. Zie hiervoor onder meer 
Hussey, The Picturesque en Jacques, Georgian Gardens: The 
Reign of Nature. Overigens wordt aan deze theoretische me
ningsverschillen nogal eens een te grote rol toegekend: op de 
praktijk van de tuinornamentiek bleken zulke debatten van 
relatief weinig invloed. Nederlandse tuintheoretische geschrif
ten moeten al helemaal met omzicht gehanteerd worden: het 
ging hier vaak om half-begrepen deelvertalingen uit het Frans 
of Duits, die weinig te maken hadden met de werkelijke ont
wikkelingen op mingebied in ons land.

5 Bijvoorbeeld de parken van fabrikant Petrus Regout bij 
Maastricht en Meerssen; Zwaanwijck bij Nigtevecht; de tuin 
van Villa Soekasari in Dordrecht; de Elshof in Malden; en 
Welgelegen in Rijswijk.

6 Het thema van de sierkluizenarij werd in enkele renaissance- 
tuinen gebruikt, en ook hier was sprake van menselijke stoffe
ring, doch dat betrof doorgaans echte, religeuze heremieten. 
Zie hiervoor onder meer Ost, Einsiedler undMonche in derdeut- 
schen Malerei de 19. fahrhunderts.

7 Voor gehuurde heremieten in Engeland, zie Sitwell, The Eng- 
lish Eccentrics, pp. 48-55; Festing, ‘Amateur and professional 
hermits’; en Meulenkamp, ‘A Note on the Tong Hermit’; voor

Trentham, Elliott, Victorian Gardens’, voor Tong, Meulen
kamp, ‘Dead funny: George Durant en de waanzin’; voor de 
Pfaueninsel, Borsch-Supan, Die Pfaueninsel.

9 Sir Georg Sitwell van Renishaw, Derbyshire, nam echter ook 
hier geen genoegen mee; hij liet zijn witte vee sjabloneren met 
een ‘willow pattern’-motief; zie Headley & Meulenkamp, ‘A 
Note on the Tong Hermit’, p. 285.

10 Zie onder andere Wiebenson, The Picturesque Garden in France’, 
en Van der Kemp, Versailles: Petit Trianon et Hameau de Marie- 
Antoinette.

11 Voor Schonbusch, zie Bachtmann, Schloß Schonbusch bei 
Aschaffenburg’, voor Wilhelmshohe, Buttlar, Der Landschafs
garten: Gartenkunst des Klassizismus und der Romantik, pp. 189- 
90; voor Belœil Prince de Ligne, Coup d’oeil sur Beloeil et sur 
une grande partie des jardins de l’Europe’, Meulenkamp, ‘« In de 
Turkesche smaak...»’, pp. 118-29; en voor Hohenheim Nau, 
Hohenheim Schloß und Garten, vooral pp. 69-73.

12 Voor Nederlandse kluizen, zie Meulenkamp, ‘«Eene schilder
achtige hermitage... »’; en, idem, ‘De cultus van de hermitage in 
Nederland’.

13 Festing, ‘Amateur and professional hermits’ geeft voor Groot- 
Brittannië een onnauwkeurig en zeer onvolledig overzicht. Eni
ge Zweedse hermitages worden behandeld in Nyrerod, Lustus 
tillbruks och tillsyns, pp. 82-87, met als verwant onderdeel de zg. 
Diogeneston. Voor een mogelijke Nederlandse Diogeneston 
op Huis Twickel, Delden, zie Meulenkamp, ‘De cultus...’, 
pp. 65-66.

Wat België betreft kan bijvoorbeeld gewezen worden op de 
Hut van de Filosoof in Hex, sierhermitages in Hamal en in het 
park van het Château de Marchin de Belle-Maison, een kluize
naarspop welke nog op Annevoie zou overleven, en het gegeven
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dat Baron von Sekendorff op Schoonenberg bij Brussel als 
kluizenaar in een eigen hermitage zou hebben gehuisd.

14 Van Laar, Magazijn van tuin-sieraaden, p. 5.
15 Kluiver, ‘Een reis door Zeeland in 1774’, pp. 134-54, i- h. b. p. 143.
16 Arends, Het verheugd Zeeland, p.69; zie voorts Kesteloo, 

Oostkapelle in woord en beeld, p. 90. Voor beide verwijzingen 
dank ik Martin van den Broeke, Rotterdam.

17 Van Laar, Magazijn van tuin-sieraaden, p.115 (platen c l x x x i 
en CLXXXii).

18 Mehrtens & Tromp, Bijdragen tot het bronnen-onderzoek naar de 
ontwikkeling van Nederlandse historische tuinen, parken en buiten
plaatsen, p.23.

19 Zie Harzing, Driebergen en Rijsenburg: hoe zij ontstonden en groei
den, p. 65; en Meulenkamp, ‘Tuingebouwen: stijlen en soorten’, 
p.67.

20 Voor Vilsteren, zie Meulenkamp, Langs historische parken en 
tuinen, pp. 52-54.

21 Zie respectievelijk Meulenkamp, ‘Tuin en kluisje van Wolff en 
Deken op Lommerlust, Beverwijk: een poging tot reconstruc
tie’, in Bison e.a., O laage hut!, pp. 85-97: en Westerink, ‘« Hoe 
zoet is mij de rust, in dit bevallig hutjen!»’.

22 Voor Roodbaard, zie Mulder-Radetzky e.a., Lucas Pieters 
Roodbaard: architect van buitengoederen', Mulder-Radetzky, 
L.P.Roodbaard: tuinen van de Friese adel', voor Fogelsanghstate, 
Mulder-Radetzky & De Vries, Fogelsanghstate: middelpunt van 
het bosrijke Veenklooster.

23 Craandijk, Wandelingen door Nederland: Limburg, p. 86. De 
wandeling werd gemaakt in 1876.

24 Zie Meulenkamp, ‘De cultus’, pp. 70-71.
25 De gebroeders Henny worden in 1790 en 1791 door Van Spaen 

vermeld als ‘Zwitserse Pagters’. De baron zou ze van een Zwit
serse reis hebben meegebracht. Zie Mehrtens & Tromp, Bij
dragen tot het bronnen-onderzoek, p. 17.

26 ‘Het Klooster’ zou door Jan Hartekamp zijn gebouwd. Zie 
onder andere Kruizinga, Frankendael: een hofstede in de hoofd
stad, p.51.

Naar aanleiding van een schijnkerkhof dat de oude graaf 
Zieten (‘ganz der Sohn einer in der Oberschicht der Gesell
schaft das Christentum mehr oder weniger verspottenden 
Zeit’) op Wustrau inrichtte, oordeelde Fontane dit soort semi- 
religieuze parkstoffages bijzonder populair bij spotzuchtige 
en ongelovige ‘Philister’. Zie Fontane, Wanderungen durch die 
Mark Brandenburg, deel I: Die Grafschaft Ruppin, pp. 585-86.

Opvallend is in ieder geval dat sierhermitages en -kluize
naars vooral in protestantse landen gewild waren, hetgeen ech
ter niet wil zeggen dat de parkeigenaren daar niet net zulke 
‘Dunkelmänner’ konden zijn als hun katholieke tegenvoeters.

27 Zie Meulenkamp, ‘Het Belvédère op de «Oude Borgh» bij 
Merum: een verdwenen chinoiserie’, pp. 27-29 en de daar aan
gehaalde literatuur.

28 Voor enige voorbeelden, zie De Jong, ‘«Waar de dood de wijs
heid des levens leert»’. Vgl. ook de ‘checklist’ in Nieuwsbrief De 
Donderberggroep ii (1992), nr.i, p.3.

Een wel heel bizarre stoffering suggereerde Jeremy Ben-

tham in zijn Auto-Icon, or the Uses of the Deadfor the Living'. ‘If 
a country gentleman have rows of trees leading to his dwel- 
ling, the auto-icons [gebalsemde lichamen] of his family 
might alternate with the trees; copal varnish would protect the 
face from the effects of rain - caoutchouc the habilements.’

29 Ten Hoet, Het Geldersch lustoord, p.126. Vergelijk in verband 
met pittoreske reisgidsen, naast de hieronder vermelde titels, 
ook Nijhoff, Wandelingen in een gedeelte van Gelderland.

30 Christemeijer, Het lustoord tusschen Amstel en Grebbe, deel I, 
p.101.

31 Christemeijer, Landelijk schoon, pp.121-22.
32 Haakman, Rhenen en omstreken, p.143.
33 Van Laar, Magazijn van tuin-sieraaden, p. 64.
34 Ibid., p. 103.
35 Ibid., p. 66.
36 Ibid., p. 75.
37 Ofschoon, aldus een medeling van Martin van den Broeke, 

aan het eind van de achttiende eeuw op Walcheren tijdens een 
feest in een park een muziekorkestje als Chinezen gekleed op
trad. Bij gelegenheid van een ander feest werd ‘Turkse’ muziek 
ten gehore gebracht.

38 Ibid., p.120.
39 Zie Mehrtens & Tromp, Bijdragen tot het onderzoek [...]. Deel 2: 

Huys ten Donck te Ridderkerk, p.7; en Meulenkamp, ‘G. van 
Laars Magazijn van tuin-sieraaden als een voorbeeldenboek’, 
PP-137-39-

40 In Usquert, Friesland, stond tot voor enkele jaren bij een 
boerderij een houten schot waarop in perspectief een kerk was 
geschilderd. Ik werd hierop gewezen door Rudolf Wielinga, 
Heerenveen, die tevens een afbeelding fourneerde. De bewo
ner, de heer H. Hopma Zijlema, schat het schot uit de tweede 
helft der negentiende eeuw. Hij moest recentelijk de blikvan
ger wegens verregaande verwering in een schuur bergen.

41 Petzold, Erinnerungen aus meinem Leben, aangehaald in Van der 
Wijck, De Nederlandse buitenplaats, p.569. Tuinarchitect Pet
zold bracht zijn bezoek aan Broek in Waterland in 1841-42.

42 Zie Mulder-Radetzky & De Vries, Geschiedenis van Oranje
woud, pp. 287-88.

43 Familiepretpark Koningin Julianatoren Apeldoorn, p. 12.
44 Voor enige gegevens over de commerciële activiteiten van 

D. Boer, zie Eliens, Kunst — Nijverheid—Kunstnijverheid, pp. 
150-151; en Van Voorst tot Voorst, Tussen Biedermeier en Ber- 
lage: meubel en interieur in Nederland 1835-1895. Beide studies 
zijn evenwel niet op de hoogte van Boers activiteiten op Welge
legen. Carla Oldenburger-Ebbers maakte mij opmerkzaam op 
de fotoserie van Welgelegen, en veel dank ben ik ook verschul
digd aan Anne Kloosterboer van het Museum Rijswijk, die mij 
hielp bij de ontsluiting van de gegevens over Welgelegen, bene
vens mr.M.H.Kruyswijk, die mij op Welgelegen ontving. Zie 
ook Kwakernaak & Kloosterboer, 'Bekoorlijk Rijswijk!’: 19e 
eeuwse lusthoven in Rijswijk, p.6. Voor een vergelijking van de 
parvenu-smaak van bijvoorbeeld Petrus Regout en D. Boer met 
de ‘millionaire’s taste’ van koning Ludwig 11 van Beieren, zie 
Meulenkamp, ‘De koning bouwt: vier architect-monarchen’.

‘Schilderachtigheid’ in 
de context van de Belgische 

negentiende-eeuwse 
landschapskunst

Lut Pil

‘Schilderachtig’ of ‘pittoresque’ zijn termen die in het 
negentiende-eeuwse België regelmatig opduiken naar 
aanleiding van tentoongestelde landschapsvoorstellin- 
gen. Uitlatingen als ‘M. Devriendt a pris aux environs 
de Liège, un site très-remarquable par son aspect pitto
resque’ of ‘Un artiste d’un mérite incontestable, c’est 
M.Lauters. Sa «Vue prise dans les environs de Namur» 
est un tableau charmant. Le site est très-pittoresque’ 
vindt men herhaaldelijk terug in de salonbesprekingen 
van de jaren 1830-40?

Uit dergelijke commentaren blijkt dat ‘pittoresk’ in de 
eerste plaats betrekking heeft op een eigenschap van het 
reële landschap. Het is in eerste instantie dit in de natuur 
voorhanden zijnde landschap dat pittoresk wordt bevon
den. Wil men ‘pittoresk’ concreet invullen, dan zal men 
dienen na te gaan welke concrete landschappen aan deze 
omschrijving beantwoorden en als locaties werden opge
zocht door de Belgische tekenaars en schilders.

De salonkritieken zullen hierbij niet veel materiaal kun
nen bieden. Negentiende-eeuwse kunstkritieken zijn 
geen dankbaar onderzoeksmateriaal. In vele gevallen zijn 
ze slechts een opsomming van min of meer verdienstelijke 
werken, soms erg kort gehouden wegens plaatsgebrek, 
soms vlug afgehandeld in periodieke publikaties omwille 
van het feit dat de tentoonstelling slechts een beperkte 
periode open is; in een aantal gevallen is de reputatie van 
de kunstenaar gemaakt en volstaat de vermelding van 
zijn bijdrage. Bovendien moet men er rekening mee hou
den dat bepaalde elementen die voor die tijd vanzelf
sprekend waren en geen betoog behoefden, voor ons niet 
meer zo evident zijn. Dit geldt onder meer voor de con
text van het pittoreske landschap. Men is daarom ge
noodzaakt een ruimer corpus van teksten te onderzoeken 
wil men een concrete inhoud geven aan de omschrijving 
‘pittoresk’. En er is een ruim corpus voorhanden, name
lijk de vele negentiende-eeuwse platenalbums en reis

gidsen waarin zich nadrukkelijk een discours rond de er
varing van het landschap heeft gemanifesteerd. Vooral de 
lithografisch geïllustreerde uitgaven vormen binnen deze 
publikaties een opmerkelijk en representatief geheel. In 
deze publikaties wordt de lezer via de tekst en de illustra
ties door het landschap van een bepaalde streek gegidst 
en naar de meest pittoreske landschapstafelen geleid. Het 
discours in deze publikaties vat bovendien de perceptie 
van landschappen nadrukkelijk op als een herkenning van 
het schilderachtige van deze landschappen. Het waarge
nomen landschap wordt er soms expliciet vergeleken met 
elementen van de landschapskunst van zeventiende- 
eeuwse schilders als Claude Lorrain (1606-1682), Salva
tor Rosa (1615-1673) en Jacob Ruisdael (1628-1682). De 
beleving van de natuur is in deze albums en reisgidsen 
altijd een impliciete verwijzing naar een esthetische erva
ring van geschilderde landschappen. Bovendien signale
ren de teksten regelmatig dat bepaalde streken of plaat
sen het waard zijn om in een voorstelling opgenomen te 
worden. ‘Un peintre trouverait a chaque pas, dans cette 
vallée [de Maasvallei in het zuiden van België], des vues 
dignes du pinceau le plus habile.” ‘Dignes du peintre et 
du romancier, elles ont un effet pittoresque qui exalte 
1’imagination In hun beschrijvingen verwijzen ze 
geregeld naar de pittoresk geïnteresseerde landschaps- 
tekenaar of -schilder. Want elke als pittoresk aangeduide 
site die de aandacht van de landschapskunstenaar opeiste 
was er een die waard was om voorgesteld te worden. Bij 
elke pittoreske site mocht men een schetsende kunste
naar verwachten.

‘t h e  pic t u r e s q u e ’ in  En g e l a n d Het pittoreske, 
het schilderachtige, is in deze context een landschap dat 
het waard is om geschilderd te worden. Het is een land
schap dat zich presenteert als een landschapschilderij. 
Een dergelijke opvatting houdt verwijzingen in naar de 
pittoreske traditie zoals die zich in het achttiende-eeuwse 
Engeland had ontwikkeld. The Picturesque was immers 
bijna als een collectief fenomeen naar voren getreden in 
Engeland rond het midden van de achttiende eeuw. Reizi
gers en kunstenaars stonden er in bewondering voor de 
landschappelijke schoonheid van het Lake District en 
vertaalden deze schoonheid in voorstellingen die moei
lijk onder te brengen waren in de toenmalige esthetische 
categorieën van het sublieme en het schone zoals ze door 
Edmund Burke waren geformuleerd in zijn A Philosoph
ica! Enquiry into the Origin of our Ideas of the Sublime and 
Beautiful (1756). Hun landschapsinterpretatie werd door 
William Gilpin (1724-1804) theoretisch onderbouwd in 
zijn Three Essays: On Picturesque Beauty; on Picturesque 
Travel; and on Sketching Landscape: To which is added a 
Poem, on Landscape Painting van 1792. Ideeën uit dit 
theoretisch werk waren door Gilpin reeds indirect ver-



86 'Schilderachtigheid’ en de Belgische negentiende-eeuwse kunst

woord in zijn eerder gepubliceerde Observations on the 
River Wye and several Parts of South Wales, Relative 
Chiefly to Picturesque Beauty (1782) en Observations on the 
Mountains, and Lakes of Cumberland, and Westmorland, 
Relative Chiefly to Picturesque Beauty (1786), reisversla
gen waarin hij het Engelse landschap analyserend be
schreef volgens de regels van de ‘pittoreske schoonheid’. 
Gilpin definieerde deze pittoreske schoonheid als ‘that 
kind of beauty which would look well in a picture’ en 
vulde deze op zich nietszeggende definitie in als een aan
gename schoonheid die zich van de bestaande categorie 
van het harmonisch-elegante schone essentieel onder
scheidde door het aspect ‘roughness’.4 Dit ruwe aanzien 
van landschapselementen, zowel in hun textuur als in 
hun contouren, werd de basiscomponent van een pitto
reske compositie. ‘Picturesque composition consists in 
uniting in a whole a variety of parts; and these parts can 
only be obtained from rough objects. [...] Variety too is 
equally necessary in his composition: so is contrast. 
Both these he finds in rough objects; and neither of 
them in smooth.’5

Zoals Burke de categorie van het sublieme hanteer
baar had gemaakt, concretiseerde Gilpin de abstracte 
categorie van het pittoreske in zijn analyses van land
schappen. Zijn Observations zijn haast een inventaris van 
alles wat binnen de context van het Engelse landschap aan 
het pittoreske beantwoordde. Bovendien had hij met zijn 
geschriften de idee van een pittoreske schoonheid gepo
pulariseerd. Het pittoreske werd ervaren als een prak
tische esthetica die gemakkelijk toegankelijk was voor het 
brede publiek. Het werd verder ontwikkeld en in stand 
gehouden door de vele amateurs die Gilpins pittoreske 
formules hanteerden in schetsen en tekeningen. In tegen
stelling tot de subjectieve beleving van het landschap, 
met haar grote verscheidenheid aan landschapsinterpre- 
taties, trainde het pittoreske van Gilpin de toeschouwer 
in een analyserend kijken volgens vaste criteria. De land- 
schapsbeleving werd een aangeleerde landschapsherken- 
ning. Maar daardoor werd de landschapsbeleving van de 
reiziger ook tot een cliché.

Gilpins definitie van het pittoreske was echter ontoerei
kend. Enerzijds was ze te vaag, omdat het pittoreske niet 
duidelijk onderscheiden werd van het sublieme en het 
schone,6 en anderzijds was ze te beperkt, omdat ze te zeer 
gebaseerd was op een door schilderijen geleid kijken. Bo
vendien steunden zijn schilderkunstige formules nog dui
delijk op de categorie van het sublieme, waardoor veel van 
wat in de schilderkunst als pittoresk werd ervaren, zoals 
onder meer het werk van Thomas Gainsborough (1727- 
1788) en van de zeventiende-eeuwse Hollandse ‘natu
ralistische’ landschapschilders, niet beantwoordde aan 
Gilpins opvatting van het pittoreske. Een duidelijk gede-
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finieerde, en van de twee andere onafhankelijke derde 
categorie zou door Uvedale Price (1747-1829) ontwikkeld 
worden in zijn Essays on the Picturesque van 1794.7 Hierin 
zou Price het pittoreske duidelijk onderscheiden van het 
schone en van het sublieme. Een omschrijving als ‘pitto
reske schoonheid’ zoals Gilpin die nog gebruikte, had 
volgens Price geen inhoud omdat het twee diametraal 
tegengestelde categorieën verbond. Zoals Burke voor het 
sublieme had gedaan, definieerde Price het pittoreske als 
die visuele kwaliteiten in objecten die bij de toeschouwer 
spontaan een bepaald gevoel opwekten. Deze kwaliteiten 
waren volgens hem ‘roughness and sudden variation, 
joined to irregularity’, met als direct emotief gevolg een 
aangename nieuwsgierigheid (‘curiosity’). Naar analogie 
van Burkes definities van het schone en het sublieme kon 
het pittoreske ook los van het artistieke en de schilder
kunst en zelfs buiten het domein van het visuele herkend 
worden. Price verbond dan ook andere zintuiglijke erva
ringen met het pittoreske, zoals onze reacties op geluiden. 
Voorbeelden van pittoreske objecten waren gotische ka- 
tedralen, oude molens, knokige en verweerde eiken, ruige 
geiten, oude trekpaarden, zwervende zigeuners, holle 
wegen, de rijke rode en bruine herfsttinten, of de schilde
rijen van Salvator Rosa. Price zou ook het toen zo popu
laire zeventiende-eeuwse Hollandse landschap expliciet 
opnemen in de categorie van het pittoreske. Bij al deze 
voorbeelden speelden vaak associaties met ouderdom en 
verval mee. Zijn keuze van pittoreske onderwerpen was 
onvermijdelijk subjectief gekleurd. Hij erkende deze 
dubbelzinnigheid in de omgang met objecten uit de ons 
omringende wereld. Enerzijds trokken ze de aandacht van 
het oog door hun vormen, kleuren, licht- en schaduw
partijen; anderzijds appelleerden ze aan de geest omwille 
van de functionele, sociale, historische, poëtische en vele 
andere associaties die ze opriepen.

Met Price kreeg de esthetische categorie van het 
schilderachtige zo niet enkel een stevige theoretische 
onderbouwing, maar eveneens een inhoudelijke verrui
ming. Het pittoreske werd er niet langer verbonden met 
de landschappelijke formules die Gilpin had gearticu
leerd en die sterk gebaseerd waren op schilderkunstige 
schema’s (een weids perspectief gevormd door een berg
achtige achtergrond, een rivier of een meer als midden
partij en een gevarieerde voorgrond). Bovendien werd 
een koppeling met het sublieme niet langer als noodza
kelijk vooropgesteld. Voortaan werd het concrete land
schap ervaren als een geheel van interessante, losse mo
tieven die op velerlei wijzen tot boeiende en verrassende 
composities konden worden gerangschikt.

BELGISCHE ALBUMS EN REISGIDSEN Deze ruim 
opgevatte categorie van het pittoreske was het referen
tiekader van de Belgische landschapsgrafiek in de eerste
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1 P. Lauters, Marche-les- 
Dames, ca. 1839. Litho. 
Opgenomen in A. Van 
Hasselt, Voyage aux bords 
de la Meuse, 1839.

helft van de negentiende eeuw. Ook in België werd het 
eigen landschap ontleed en vertaald naar een pittoreske 
interpretatie. De talrijke albums en reisgidsen maakten 
als het ware een inventaris op van wat in het Belgische 
landschap aan het pittoreske beantwoordde. De tekenin
gen en prenten werden er in vele gevallen gecomplemen
teerd door begeleidende landschapsbeschrijvingen die 
expliciteerden welk landschap er de omschrijving ‘pitto
resk’ een concrete inhoud kon geven.

Nochtans dient opgemerkt te worden dat niet alle uitga
ven die zich als ‘pittoreske gidsen’ aanboden, ook daad
werkelijk bijdroegen tot een concrete invulling van het 
begrip. Sommige publikaties beperkten zich ertoe de toe
rist haast uitsluitend praktische informatie voor de reis 
mee te geven. Een dergelijke gids uit 1820 die de reiziger 
begeleidde door het Verenigd Koninkrijk der Nederlan
den, vermeldde reeds in de titelpagina zijn praktisch oog
merk:

Guide des voyageurs dans les Pays-Bas et le Grand-Duché du 
Rhin, contenant

1 Un aperçu statistique et géographique de ce royaume;
2 Observations métérologiques et géographiques à l’usage des 

voyageurs;
3 Mesures de distances, odomètre, pédomètre;
4 Distance vraie de quelques villes d’Europe en ligne directe et 

en mille d’Allemagne;
5 Des instructions sur la manière de voyager en Hollande et en 

Belgique [...];
6 L’itinéraire [...]; la topographie des routes, ou la description
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des vues, sites et lieux pittoresques; des villes, bourgs, villages 
où l’on passe, remarquables par leurs productions, industrie, 
commerce, établissemens, sociétés littéraires, et les curiosités 
naturelles et artificielles.8

Deze gids in zakformaat was ook niet geïllustreerd, en 
wat onder punt 6 als ‘la topographie des routes, ou la 
description des vues, sites et lieux pittoresques’ werd 
aangekondigd, was niet veel meer dan een summiere be
schrijving in telegramstijl:

En sortant de Liège, on traverse la Meuse sur plusieurs ponts. 
On laisse à gauche la route d’Aix-la-Chapelle; on longe la 
Meuse. — À Grivegnée; pente rapide et vallon: on rase Clencé; 
passage de la Vesdre; colline, vallées, montagne à côtoyer; 
montagne, descente rapide.— À Louvegnée; côte et vallée à 
traverser, montagne.— A Theux: la route côtoie une rivière et 
une chaîne de collines. On traverse le bois de Royaimont; pas
sage de la rivière que l’on continue de suivre; on la passe de 
nouveau. On arrive à Spa.9

Een dergelijke beschrijving droeg niet echt bij tot een 
concretisering van de landschapservaring, maar speelde 
slechts in op de populariteit van pittoreske sites in het al
gemeen.

Daarentegen is een album als Voyage aux bords de la 
Meuse (1839) wel representatief voor de publikaties die in 
een Belgische context het pittoreske op invloedrijke wijze 
een eigen inhoud gaven. Deze reisbeschrijving is een 
bundeling van 36 gezichten vanaf Givet tot Maastricht,
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getekend en gelithografeerd door Paul Lauters (1806- 
1875) en vergezeld van een inleidende tekst van de hand 
van André Van Hasselt (afb.i). Het album bouwde voort 
op het populaire schema van een tocht door een boeiend 
rivierlandschap en bracht een streek onder de aandacht 
die in vele albums en gidsen werd voprgesteld als een 
pittoresk landschap bij uitstek. Ook Van Hasselt be
schreef in zijn begeleidende commentaar de vallei als een 
aangename natuur waarin de vergezichten en de soorten 
landschappen voortdurend varieerden. Hij verwees graag 
naar de omschrijving ‘Klein Zwitserland’ waarmee de 
pittoreske reizigers dit rots- en heuvelachtig rivierland
schap clichématig hadden getypeerd.10 De topos hoorde 
thuis in een retoriek waarin soortgelijke vergelijkingen 
echte gemeenplaatsen werden. Een specifieke site zoals 
de waterval van Coo bijvoorbeeld werd graag vergeleken 
met de watervallen van de Nijl of de Niagara. Zelfs in lan
den die bekend stonden om hun rijkdom aan pittoreske en 
bizarre landschapstaferelen zou deze waterval de aan
dacht en bewondering van de reizigers opwekken, aldus 
het ‘enthousiasme’ van J.J. De Cloet in de Voyage pitto- 
resque dans le Royaume des Pays-Bas (1825).“ De Maas- 
rivier werd de Belgische Rijn genoemd en de talrijke 
ruines van het eigen land zouden in niets hoeven onder
doen voor die van Duitsland of Schotland.12

Van Hasselt spoorde in zijn tekst de lezer aan om de 
Maasvallei in te trekken. Hij zette de lezer als het ware 
letterlijk op stap, met de belofte dat de landschapsge
zichten aan de grootste verwachtingen zouden beant
woorden (voor de lezer bleef het natuurlijk wel een reis 
die in gedachten werd ondernomen):

Mais si, par un beau mois d’été, vous avez sept ou huit jours de 
loisir, mettez-vous en route un peu au-dessous de Givet et sui- 
vez a petites traites le cours de la Meuse jusqu’au milieu du 
Limbourg; mille sites les uns plus pittoresques et plus riants 
que les autres s’offriront tour a tour a vos regards.'3

De landschapsbeschrijving die hierna volgde was er op 
uit deze pittoreske verscheidenheid zo levendig mogelijk 
te evoceren. Vele auteurs omschreven hun beschrijvin
gen daarom graag als literaire schetsen of aquarellen. 
Hun beschrijvingen leken in hun beeldend karakter te 
wedijveren met de visuele voorstellingen. Nochtans 
wees men tevens op de beperkingen van de taal en de 
prent- of schilderkunst om de eigenheid van het reële 
landschap op een adequate wijze te vertalen. ‘[...] un ta
bleau d’un effet enchanteur, dont la plume ni le pinceau 
ne pourrait tracer qu’une faible image’ is een uitspraak 
die in allerlei varianten herhaaldelijk te lezen valt in de 
commentaren.'4 ‘Tableau’ verwijst in dergelijke uitdruk
kingen naar een reëel stuk natuur dat zich in zijn ‘com
positie’ voordoet als een echt landschapstafereel. Maar

binnen het kader van een zekere equivalentie tussen ta
lige en visuele beschrijvingen werd toch vooral de taal 
als ontoereikend ervaren. De schrijvers konden slechts 
zwakke en kleurloze beelden oproepen. ‘Eene schilderij 
te vormen van de zich uit dien stroom verheffende rotsen 
zij den kunstenaar overgelaten, wiens penseel veel meer 
vermag dan de pen eens schrijvers’, stelde A.Cramer in 
Het reisje naar Dinant (1828) met spijt vast.'5 Toch poog
de Van Hasselt in zijn beschrijving van de Maasvallei de 
lezer de pittoreske variatie van het landschap reeds in de 
act van het lezen te laten ervaren. In een lange samenge
stelde zin werd het landschapstafereel ontleed in zijn 
pittoreske componenten en structuren. Meteen werd ook 
de compacte, continue picturale beschrijving van een 
schilderij geëvoceerd: rotsen en heuvels wisselden elkaar 
voortdurend af in hun contouren en begroeiing — steil 
oplopende wanden contrasteerden met zachte hellingen 
en vooruitspringende partijen met weidse vlakten; 
scherp of bizar gevormde en naakte rotsen grensden aan 
elegant golvend groen, en dit groen vertoonde zelf een 
rijkdom aan kleurtinten de rivier vloeide nu eens door 
een diep dal, dan weer door een brede rustige vallei waar 
ze zich kromde in grillige meanders en bezaaid leek met 
groene eilandjes waartussen allerlei typen boten voeren; 
de her en der over het landschap verspreide huizen, de 
kleine dorpjes met hun typische gezelligheid en de gro
tere steden met hun aangename drukte complementeer
den de natuurlijke verscheidenheid. Het spel van licht en 
schaduw waarin deze landschapstaferelen werden opge
nomen versterkte de variatie binnen de harmonie.'6

Naast de aantrekkelijkheid van de grote landschaps- 
composities werd de toeschouwer ook geattendeerd op 
de eigenaardigheden in de natuur. De Beiaardrots in de 
omgeving van Dinant werd omwille van haar vreemde 
vorm en positie gesignaleerd als een pittoresk tafereel: 
de steile piramidale rots en de vensterachtige uitholling 
in de aangrenzende bergwand trokken de aandacht van 
reiziger en kunstenaar (afb. 2).

Daarnaast werden de vele ruïnes en burchten die zich 
in dit landschap bevonden als vanzelfsprekende pitto
reske motieven herkend. De ruïnes en burchten beant
woordden aan de pittoreske eis van variatie door hun ruwe 
textuur en omtreksvormen. Maar zij intrigeerden even
eens als stille getuigen van een bewogen verleden.

Zowel het inleidende commentaar van Van Hasselt als de 
lithografieën van het album lieten ruimte aan de indus
triële activiteit. Fabrieken, steenkoolmijnen, landbewer- 
king en andere vormen van arbeid werden opgenomen in 
de pittoreske beschrijving, omdat deze elementen op een 
geïntegreerde wijze deel uitmaakten van de levendigheid 
van het Waalse landschap. En levendigheid was een ver
eiste. Wanneer Van Hasselt het Limburgse gedeelte van

2 P. Lauters, Bouvignes en Dinant, ca. 1839. Litho. Opgenomen 
in A. Van Hasselt, Voyage aux bords de la Meuse, 1839.

de Maasvallei beschreef, verwoordde hij eerder een ont
goocheling. Hij herkende er niets meer van het leven en 
het rumoer dat bij de aanvang van zijn tocht het natuur
lijke landschap had vergezeld. Het Limburgse landschap 
was kalmer en strenger en miste veelal pittoreske rijk
dom, temeer daar ook een intensieve landbouw er een 
grote monotonie had gecreëerd (afb. 3). Een dergelijke 
reserve ten overstaan van het Vlaamse landschap werd 
herhaaldelijk in albums en reisbeschrijvingen geuit, in 
tegenstelling tot het Brabantse landschap dat weer ex
plicieter kon worden ondergebracht in de categorie van 
het pittoreske (afb. 4).'’

DE PITTORESKE VISIE IN DE SCHILDERKUNST De 
pittoreske natuurinterpretatie was een verkwikkend con
sumeren van aangenaam verrassende landschapsgezich
ten, direct aanwezig in de reële natuur of indirect in de 
vele landschapsillustraties en -beschrijvingen. Voortdu
rend verwees het discours impliciet of expliciet naar de 
schilderkunst en naar de landschapskunstenaar. De vraag 
dient dan gesteld te worden of deze verwijzingen slechts 
te beschouwen zijn als gratuite elementen van een cliché-

matige retoriek of daarentegen eveneens verwijzen naar 
daadwerkelijke verbanden tussen de gelithografeerde of 
gegraveerde prenten in albums en reisbeschrijvingen en 
de eigentijdse geschilderde landschappen.

De opgaven en inzendingen voor de wedstrijden voor het 
landschappelijke genre die naar aanleiding van de jaar
lijkse tentoonstellingen werden uitgeschreven zijn op 
zichzelf reeds erg verhelderend. De opgave voor de Brus
selse expositie van 1811 was ‘een mooie herfstochtend’. 
Voor de stoffage van dit landschap werden geen verdere 
specificaties opgegeven. De beschrijvingen van de in
gezonden schilderijen wijzen veelal in de richting van 
bergachtige, landelijke sites met pittoreske karakteristie
ken:

- nr.338. Vue prise dans les Ardennes. - Premier plan. Une pay
sanne passe l’eau en portant son agneau; elle est suivie d’un 
troupeau. Second plan. Quelques figures, moutons, etc.; à 
gauche les forges de Mr. De Blochausen, et sur la montagne le 
château de Vianden.

- nr.339. Paysage boisé et montagneux. Sur le devant un trou
peau de moutons avec un berger; près de là un chasseur avec 
ses chiens; à droite un château au haut du roc, au pied duquel 
est une cascade et derrière cette cascade un moulin à eau.

- nr.340. Paysage ouvert; à gauche une ferme de laquelle sortent 
des bestiaux conduits par un homme. Sur le second plan une
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auberge. Le lointain offre une rivière avec des navires voguant 
à pleines voiles.

— nr.341. Paysage boisé. A gauche une cense avec un pont de 
briques que traversent un berger et son troupeau. À côté du 
pont deux hommes et une femme sont assis; à droite des mai
sons de paysans. Sur le second plan des bestiaux et le fonds 
terminé par un paysage ouvert.18

De jury, samengesteld uit Brusselse kunstenaars die 
werden bijgestaan door artiesten van omliggende steden, 
bekroonde het schilderij nr.338 van Ignace Van Rege- 
morter (Antwerpen 1785-1873) (afb.3).1’ Van Regemor- 
ter interpreteerde de opdracht in de traditie van Baltha
sar Paul Ommeganck (1755-1826),20 waarbij de aandacht 
voor de herkenbare weergave van een welbepaald tijdstip 
in een welbepaald seizoen (herfstochtend) samenging 
met een interesse voor het concrete en identificeerbare 
Ardense landschap. Zijn Herfstochtend werd in de ten
toonstellingscatalogus van 18ii duidelijk omschreven als 
een concreet Ardens landschap bij Vianden. We lezen 
bovendien bij Immerzeel dat Van Regemorter, een Ant
werps schilder die onder meer in de omgeving van zijn 
stad motieven vond voor zijn landschapschilderijen, ook 
‘de schilderachtige omstreken der Maas’ bezocht en een 
tijdje in het Luxemburgse verbleef.21 Verscheidene van 
zijn landschappen vermelden deze streek expliciet in hun 
titel.

Ook de soortgelijke opdracht voor de wedstrijd van het 
landschap, in 1813 te Antwerpen uitgeschreven door het 
Antwerpse Genootschap ter Aenmoediging der Schoone 
Kunsten22 (‘Une belle journée au commencement du 
mois de Septembre, prise entre le midi et le déclin du so
leil. Les figures, animaux, fabriques ou autres acces
soires sont laissés au choix de l’artiste’), kon als een heel 
concreet landschap ingevuld worden: voor een van de 
deelnemende kunstenaars was het de aanleiding tot een 
landschap met het kasteel te Walsheim, in de buurt van 
Dinant.23

De gerichtheid op het topografisch beschrijvende 
landschap was zo sterk dat de kunstenaars zelfs niet op 
nadrukkelijke vraag een opgave als ‘een opkomend on
weer’ in de richting van het historische landschap wilden 
interpreteren (academie van Gent, 1812).24 Slechts drie 
van de veertien deelnemende kunstenaars gingen in op 
de vraag van de academie aansluiting te zoeken bij het 
historische genre. Zij verbonden hun stormachtig land
schap met het bijbelse verhaal van Hagar die door een 
engel aangemaand werd naar haar meesteres terug te 
gaan, met dat van de vlucht naar Egypte, of met de his
torische figuur van graaf Rudolf van Habsburg. In de 
eerste twee gevallen beantwoordden ook de architec
tuurelementen (piramide, antieke stad, bouwwerken in 
Egyptische stijl) aan de historiserende interpretatie.25
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De overige mededingers, onder wie de winnaar Jan- 
Baptist De Jonghe (1785-1844), kozen voor een landelijk- 
beschrijvend landschapstafereel.

In 1814 koos de academie van Gent in haar opgave 
meer voor het beschrijvende landschapstype en zouden 
alle deelnemers de opgave ook in die zin interpreteren.26 
Zowel in Brussel, waar de Société tot in 1827 een wed
strijd voor het landschap uitschreef, als in Antwerpen 
(tot in 1834) en Gent (tot in 1841) lieten de meeste opga
ven een landelijke en topografische invulling toe.27 Soms 
werd deze topografische herkenning zelfs nadrukkelijk 
geëist, zoals in de opgave van de academie van Gent voor 
1835 en 1838 waar, naast de vertrouwde voorschriften, ge
specificeerd werd dat de boomrijke site er een moest zijn 
zoals in België te vinden was.28

Ook het onderzoek naar de concrete praktijk van de schil
ders, de opleiding in academies en ateliers, de land- 
schapscategorieën die in theoretische publikaties werden 
uitgewerkt en de verwachtingen die in de eigentijdse 
kunstkritiek werden verwoord, bevestigt dat de pittoreske 
landschapsvisie toonaangevend was.2’

Het is dan ook niet verwonderlijk dat er tijdens de op
komst en bloei van de landschapslithografie in de jaren 
1820-40 directe contacten bestonden tussen landschap
schilders en projecten rond gelithografeerde landschaps- 
albums. De Collection des anciennes portes de Bruxelles et 
autres vues remarquables du Royaume des Pays-Bas, uitgege
ven door Van den Burggraaff in de jaren 1823-25, bracht 
bijvoorbeeld gezichten die gebaseerd waren op tekenin
gen naar de natuur getekend door P.Vitzthumb en geli
thografeerd door Alexander Boëns (1760-1835) die zich al 
had laten kennen als schilder.3“ Het Album lithographiépar 
Paul Lauters d'après les dessins des principaux peintres du 
Royaume des Pays-Bas (1829) bundelt onder meer een 
groot aantal landschapsgezichten die gelithografeerd zijn 
naar tekeningen van op dat ogenblik befaamde landschap
schilders.31

De relatie tussen schilderij en lithografie was expliciet 
aanwezig wanneer de lithografie een voorstelling was op 
basis van een landschapschilderij. In de reeds vermelde 
Voyage pittoresque dans le Royaume des Pays-Bas zijn er 
bijvoorbeeld lithografieën naar schilderijen van P. F. De 
Noter (1779-1842).32 De Vue prise prés de Montaigle, op
genomen in het Album par Lauters et Fourmois (1833), is 
door P. Lauters naar een schilderij van E.Verboeckhoven 
(1798-1881) gelithografeerd. Maar ook de geïllustreerde 
tijdschriften LArtiste en La Renaissance en publikaties 
als L. Alvins Compte-rendu du salon d’exposition de Bruxel
les van 1836 of het Muse'e de l’amateur van P. Lauters & 
C. Billoin van 1844 geven een mooi beeld van gelithogra
feerde platen naar geschilderde landschappen of stads
gezichten (afb. 4). De uitgevers waren er zich weliswaar
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3 I. Van Regemorter, 
Herfstochtend, 1811. Olie
verf op hout. Collectie 
Koninklijke Musea voor 
Schone Kunsten van Bel
gië, in bruikleen aan de 
administratie van Schone 
Kunsten, Brussel, 
inv.nr.436. Vermoedelijk 
verloren of vernietigd. 
Copyright a c l , Brussel.

van bewust dat in de gelithografeerde voorstelling de 
schoonheid van de kleur, de vele details van de composi
tie en de vochtigheid van de lucht verloren gingen. Toch 
grepen ze vlot naar het lithografisch medium om de ge
schilderde landschappen te populariseren. En, opgeno
men binnen een geheel van landschapslithografieën, 
verschilde dit schilderij (in gelithografeerde vorm) niet 
van de andere landschapslithografieën.

Bovendien konden geschilderde voorstellingen reeds 
als schilderij associaties oproepen met bekende litho
grafieën. In 1834 schreef LArtiste bij de bespreking van 
de salon te Antwerpen dat de geschilderde ruines van de 
abdij van Villers (nr.362) door J.-B. Van Eycken (1800-
1861) in het bijzonder de lithografieën van T. Fourmois 
(1814-1872) opriepen.33 Anderzijds konden gelithogra
feerde landschappen een zekere gelijkenis vertonen met 
de landschapschilderingen op de salons. LArtiste merkte 
op dat twee gezichten van de omgeving van Brussel uit 
de Album pittoresque, een reeks van 10 platen getekend en 
gelithografeerd door T. Fourmois (1833), stijlgelijkenis- 
sen vertoonden met het werk van E.Delvaux (1806-
1862) .34

Lithografen die een zekere artistieke begaafdheid be
zaten, trachtten dan ook de stap te zetten naar het domein 
van de schilderkunst. T. Fourmois debuteerde als schilder 
op de Brusselse salon van 1836 en zou binnen de Bel
gische landschapschilderkunst een betekenisvolle plaats 
innemen. P. Lauters volgde het voorbeeld van Fourmois
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in 1841, doch heeft niet eenzelfde centrale rol binnen 
de landschapschilderkunst gespeeld. Ook F.Stroobant 
(1819-1916) begon als lithograaf. Als leerling van Lauters 
debuteerde hij in Alvins Compte-rendu van 1836. Hij litho
grafeerde typische pittoreske (stads)gezichten en zou 
vanaf 1850 deze ook in olieverf vastleggen. En G.Simo- 
nau, die zich zeer positief liet opmerken met zijn Princi
paux monuments gothiques de l’Europe, waarvan de eerste 
platen, door hem getekend en gelithografeerd, in 1834 
verschenen waren en de laatste in 1843, werd wel eens 
gevraagd waarom hij zich niet op de schilderkunst toeleg
de.35

c o n c l u s ie Tussen gelithografeerde en geschilderde 
landschapsvoorstellingen blijken er sterke overeenkom
sten te bestaan. Het discours van de albums en reisgid
sen waarin de eigenheid van het pittoreske voor de Bel
gische context is gearticuleerd, lijkt ook te gelden voor 
het merendeel van de toenmalige landschapschilderijen. 
Men mag dan ook stellen dat de bondige opmerkingen bij 
de vele geschilderde landschapstafelen die op de jaar
lijkse tentoonstellingen werden geëxposeerd, refereren 
aan een uitgebreid en coherent discours dat gemeengoed 
was. Het zijn geen losse uitspraken, maar summiere uit
latingen binnen een alomtegenwoordig en evident pitto
resk kader.
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1 Robin, Revue du salon, pp. 119 en 122.
2 Howen, Vues pittoresques, p. 6.
3 De Cloet, Voyage pittoresque, tekstfragment bij plaat nr.37 

Ruines de Montaigle, province de Namur.
4 Ook Gilpin vatte het schone in de context van de landschaps- 

beleving op als een harmonie die behaagt door symmetrie en 
elegantie en gebaseerd is op een geheel van objecten waarvan 
de textuur en de omtreksvormen regelmatig gevormd zijn.

5 Gilpin, Three Essays, pp. 19-20.
6 Burkes sublieme werd door Gilpin opgenomen in het esthe

tische spectrum van het pittoreske en aan deze laatste categorie 
ondergeschikt gemaakt: de emotieve kracht werd afgezwakt 
ten voordele van een rust die de toeschouwer niet verstoorde. 
Zo vormen bijvoorbeeld bergen veelal de achtergrond in Gil- 
pins pittoreske landschapsformules. Maar ook de grens tussen 
het schone en het pittoreske was niet duidelijk getrokken. 
Omdat een waterpartij op het middenplan voor Gilpin een van 
de onontbeerlijke compositie-elementen was, trachtte hij het 
meer onder te brengen in de categorie van het pittoreske. Hier
bij diende hij de moeilijkheid te omzeilen dat het meer met zijn 
glad oppervlak beantwoordde aan smoothness, een essentieel 
element van Burkes categorie van het schone. Zie bijvoorbeeld 
zijn redenering in Three Essays, p.22: ‘We acknowledge it to be 
picturesque: but we must at the same time recollect, that, in 
fact, the smoothness of the lake is more in reality, than in ap
pearance. Were it spread upon the canvas in one simple hue, it 
would certainly be a dull, fatiguing object. But to the eye it ap
pears broken by shades of various kinds; by the undulations of 
the water; or by the reflections from all the rough objects in its 
neighbourhood.’
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4. P. Lauters, Het kasteel 
van Vianden, ca. 1844. 
Litho naar een schilderij 
vanT.Fourmois. Opgeno
men in P. Lauters & C. Bil— 
loin, Musée de l’amateur. 
Choix des meilleurs tableaux, 
sculptures et dessins des ar
tistes belges contemporains 
1844-

7 Voor een bespreking van het pittoreske bij U. Price zie o. m. 
Hussey, The Picturesque, pp.13-15 en 65-68; Hippie, The Beau- 
tiful, the Sublime, and the Picturesque, pp. 202-23.

8 Guide des voyageurs.
9 Ibid., p.171.

10 VanHasselt, Voyage, p.i.
11 De Cloet, Voyage pittoresque, tekstfragment bij plaat nr.25 La 

cascade de Coo.
12 [Anon.], ‘La Vallée de la Meuse’; Joly, Ardennes, deel 1, p. 6.
13 VanHasselt, Voyage,p.i.
14 Howen, Vues pittoresques, p. 7.
15 Cramer, Reisje naar Dinant, p. 134.
16 Van Hasselt, Voyage, p.1-2: ‘Des deux côtés, des files de ro

chers et de collines qui descendent en pentes légèrement in
clinées, ou en lignes raides et abruptes vers le fleuve, que vous 
voyez, tacheté d’îles vertes et couvert de bateaux, se rouler 
tantôt encaissé dans le fond de la vallée si étroite — tantôt 
décrire mille capricieux méandres quand le lit de la vallée 
plus large lui permet de se déployer à son aise. Ces rochers 
construits à pic ou taillés par la nature en configurations bi
zarres et fantastiques, ces collines couronnées de charmes, de 
pampres et de frênes, s’avancent ici en promontoires, se creu
sent là en hémicycles comme des amphithéâtres de géants, ou 
versent sur le courant tantôt jaune, tantôt d’un bleu verdâtre, 
ou sur le sentier caillouteux dont il est ourlé, des végétations 
de toutes les formes et de toutes les couleurs, qui, à certains 
moments du soir ou du matin, empruntent des nuances plus 
foncées à l’ombre qui s’y projette, ou s’illuminent subitement 
d’un rayon de soleil tombé à travers quelque brèche latérale, et 
se revêtent de tous les tons variés que l’heure ou la saison leur
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donne. Sur leur pente sont jetées çà et là de charmantes mai
sons de campagne dont les murs jaunes ou blancs se cachent 
à demi sous le feuillage sombre des vignes-vierges, de gais 
villages —, et des villes qui, toutes hérissées de toits et de clo
chers, unissent les deux rives par de beaux ponts de pierre, 
tantôt plats, tantôt arrondis comme de grands éventails ouverts 
et plantés debout au milieu du fleuve.’

17 Voor een volledige uitwerking van de typische Belgische pitto
reske sites zie Pil, Het pittoreske landschap in de Belgische kunst, 
P-47-93-

18 Explication,pp.51-53;Supplément, p.9.
19 Het schilderij werd vóór 1844 ingeschreven in de inventaris van 

de Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België, Brus
sel. Het schilderij werd in bruikleen gegeven aan de administra
tie van Schone Kunsten en is vermoedelijk verloren of vernie
tigd.

20 Met zijn aandacht voor het eigen heuvelachtige Ardense land
schap waarin hij koeien, schapen, geiten en veehoeders plaat
ste, had B. P. Ommeganck een krachtige en vruchtbare impuls 
tot de Belgische landschap- en dierenschilderkunst van de ne
gentiende eeuw gegeven en voor geruime tijd de normen van 
het grootste deel van de landschapsproduktie in België be
paald. Ommeganck koppelde zijn observatie van het lokaal 
pittoreske landschap, waarmee hij binnen de Belgische land- 
schapstraditie voor vernieuwing zorgde, aan een interesse voor 
atmosferische omstandigheden en een voorliefde voor het war
me licht van een opkomende of ondergaande zon. Het concept 
van het ideale landschap bleef doorwerken in het gecompo
neerde van zijn voorstellingen. Hij verbond het echter met een 
meer directe landschapsnieuwsgierigheid en evolueerde hier
bij naar een topografisch-beschrijvende landschapsvoorstel- 
ling.

21 Immerzeel, Levens en werken, deel 3, p. 8. Ignace Van Regemor- 
ter is nu vooral bekend als genreschilder.

22 De in 1788 opgerichte Konstmaetschappye, onder leiding van 
B. P. Ommeganck en H. F. De Cort, werd in 1811 omgedoopt tot 
de Société pour l’Encouragement des Beaux-Arts; Genoot
schap ter Aenmoediging der Schoone Kunsten. In 1817 kreeg 
het genootschap de titel Koninklijke Maatschappij ter Aan
moediging der Schoone Kunsten. Zie Bedeer, Koninklijke 
Maatschappij.

23 Notice des ouvrages, p. 18: ‘Le Château de Walsheim; à une 
lieue de Dinant. A gauche du tableau, on voit le château sur un 
rocher, baigné par la rivière qui se jette en cascade dans la 
Meuse. Au milieu un pâtre passe l’eau avec son troupeau. Des 
montagnes terminent au loin le paysage.’ De wedstrijd werd 
ook hier gewonnen door Ignace Van Regemorter.

24 Programme des prix proposés, pp.3-4: ‘/Le sujet est renfermé 
dans les conditions suivantes: un nuage épais annonce un 
orage; les vents agitent les arbres: une partie des rayons du so
leil est interceptée par le nuage, tandis que l’autre partie con
tinue à éclairer une certaine étendue du paysage. 2 Quelques 
figures ou animaux semblent presser leurs pas pour se mettre 
à l’abri de l’orage, j L’Article no. 1 est seul de rigueur; les figures
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et le sujet des figures et des fabriques, et généralement tous les 
accessoires sont au choix du peintre. 4 La direction verrait avec 
satisfaction que le sujet des figures fut pris dans la bible, dans 
l’histoire ou dans la fable.’

25 Salon d’exposition (1812), pp. 35-37.
26 Salon d’exposition (1814), p.i: ‘Site boisé; soleil de la mi- 

septembre vers trois heures après-midi. Conditions. 1 Sur le 
devant, à gauche du spectateur, un terrain sablonneux, entre
coupé de grands arbres; au-delà, une chapelle à l’entrée d’un 
bois. Ces conditions sont de rigueur. 2 Sur la droite et dans le 
fond, des plaines ou des collines, quelques habitations et des 
figures. Toute cette partie est laissée au choix du peintre.’

27 Uitzonderingen zijn o.m. de opgaven van het jaar 1818 (in 
Brussel werd er van de landschapschilders een heroïsch land
schap gevraagd: ‘Un paysage héroïque avec bergers et bergères 
devant un tombeau sur lequel est écrit: Et ego in Arcadia. Les 
autres fabriques au choix de l’artiste’; mogelijk is dit onder in- 
vloed van de in 1816 te Frankrijk opgerichte ‘Concours du Prix 
de Rome en Paysage historique’) en van het jaar 1832 (de acade
mie van Gent stelt een arcadisch landschap voor: ‘paysage 
arcadien ou romantique. On voit dans un paysage arcadien la 
statue de Flore, placée sur un piédestal. De jeunes nymphes 
apportent des panniers de fleurs et des guirlandes pour hono
rer la déesse. D’autres nymphes, mêlées de jeunes bergers, 
dansent autour de la statue. On remarque sur une partie plus 
élevée le temple de la déesse. Ce tableau sera peint dans le goût 
des paysages romantiques du Poussin, de Van Huysum, ou de 
Valenciennes. Les figures seront de petite proportion.’)

28 XVme [sic] salon, p.2: ‘Paysage. Site boisé. D’un côté un site 
boisé tel que la Belgique en offre; de l’autre un moulin à vent; 
soleil couchant. Tableau étoffé de figures; dimension au choix 
du peintre.’

XVIIme salon, p.2: ‘Paysage. Site boisé, tel que la Belgique 
en offre. Sur un plan plus ou moins éloigné et à travers une ou 
plusieurs percées, on voit un convoi de waggons ou de voitures, 
attelés et chargés de voyageurs, de marchandises ou d’effets 
militaires.’

29 Zie Pii, Het pittoreske landschap in de Belgische kunst, pp. 127-89.
30 Zo bijvoorbeeld op het Brusselse salon van 1813 met een Vue 

d’après nature prise dans les environs du château impérial de Laeken, 
paysage à l’huile, avec figures et animaux (nr. 14), en op het Brus
selse salon van 1816 met Une petite ferme ( Vue prise dans les envi
rons de Bruxelles) (nr. 7).

31 Lauters werktenaar tekeningen vano.a. A.Schelfhout, J.-B. De 
Jonghe, L.Verboeckhoven, J.C. Schotel, H. Van Assche, B.J. 
Van Hove, P. F. De Noter, H. Van den Poorten, I. Van Regemor
ter, E.Verboeckhoven, B. P. Ommeganck. Voor meer voorbeel- 
den zie Van der Marck.

32 De Cloet, Voyage pittoresque, deel 1, plaat nr.42, deel 2, plaat 
nr.152.

33 Leveque, ‘Exposition d’Anvers’, p.7.
34 L’Artistei (1833-34),P-i88.
35 Robin, Revue du salon, p. 154.
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1 Laat-negentiende-eeuws woonhuisblok in aanbouw; Nas- 
saukade hoek Bosboom Toussaintstraat, Amsterdam. Foto 
Gemeentearchief Amsterdam.

Aannemers, timmerlieden en eigenbouwers maakten zich de 
vormkenmerken van de ‘heren architecten’ zeer snel, zij het 
ook oppervlakkig, eigen en wisten, elkaar aflossend, vaak schil
derachtige gevelwanden en bouwblokken te componeren.

2 Het Sophiaplein in Amsterdam (later Muntplein) rond de 
eeuwwisseling. Illustratie uit Vademecum der Bouwvakken.

N'k t  Amsterdamse architecten (Breman, Van Gendt, Berlage 
en Hamer) reageren op de genius loei, gevormd door De Key- 
sers Munttoren.

Ut pictura architectura 
Het schilderachtige en 

de schilderkunst als bronnen van 
de Hollandse neorenaissance

Wilfred van Leeuwen

Een van de schilderachtigste negentiende-eeuwse indus- 
triepaleizen van glas en ijzer die in Europa in navolging 
van het Crystal Palace gebouwd werden stond waar
schijnlijk niet toevallig in Amsterdam. Het Amsterdamse 
stadsbeeld werd door vrijwel niemand geassocieerd met 
het Sublime, maar doorgaans wel met het Picturesque, met 
het intieme, het levendige en het afwisselende. Het Paleis 
voor Volksvlijt werd gebouwd juist op het moment dat in 
de architectuur het schilderachtige ontwerpen in zwang 
kwam. Men stapte af van het sereen-classicistische ku
busvormige bouwblok en ging over op een architectuur- 
beeld waarin de nadruk lag op verscheidenheid van in
drukken en associaties en van bouwmassa’s en -elemen
ten. Gedurende ruim honderd jaar was schilderachtig
heid in de architectuur veel meer een kwestie van ‘doen 
uitkomen’ van gebouwen in de omringende natuur ge
weest,1 van geënsceneerde architectuur ‘als sieraad van de 
natuur’/ dan van het schilderachtig ontwerpen van het 
gebouw zelf, van bouwvolumes en gebouwenensembles. 
Schilderachtigheid volgens die laatste opvatting, die in 
follies, villa’s en cottages in een landelijke omgeving al 
langer bekend was, kreeg in de stedelijke context pas 
werkelijk vorm in de tweede helft van de negentiende 
eeuw. Architecten ontdekten het schilderachtige als een 
geschikt middel om de omgeving van het gebouw — het 
gevarieerde, levendige stadsbeeld — in hun ontwerp op te 
nemen. Het gebouw werd zo een kleine stad op zichzelf.

Outshoorns Paleis voor Volksvlijt werd overigens juist 
om zijn onberedeneerde schilderachtige vormwil bekriti
seerd. Zo schreef een anonieme criticus in het bouwkun
dig tijdschrift De Opmerker.

Is dat constructie? Maar zeg mij wat betekent dan al dat 
moois, dat quasi pittoresque, dat halfslachtig moskée-achtige, 
als het zonder doel is? Wat bederven al die punten en pieken, 
en millioenen ijzeren of zinken ornamentjes [...] en potten, 
pannen, hoogten en laagten, en vooral die ongelukkige ovalen

dop of koepel, wat bederven al die dingen het monumentaal 
karakter, de ernst en waardigheid van het gebouw.3

En hoe men voor onderhoud of reparatie het woud van 
koepels, torens en minaretten op het dak moest berei
ken, ‘dat is alleen het kattengeslacht en de vogelen des 
hemels bekend.’

Het schilderachtige werd al in 1851 door de architec- 
tuurhistoricus Carroll Meeks onderkend als een zelfstan
dige ontwerpvisie die aan het merendeel van de negen
tiende-eeuwse gebouwen ten grondslag lag.4 In Engeland 
waren de jaren zestig en zeventig de hoogtijdagen van een 
dergelijke schilderachtige architectuur, door Meeks ‘Pic
turesque Eclecticism’ genoemd. Voor Nederland lag die 
periode wat later, ruwweg in de jaren 1875-95. Dit was 
de tijd waarin de Hollandse neorenaissance haar bloei
periode beleefde. Die stijl vormde toen niet alleen de 
hoofdstroom, zij was ook de schilderachtige richting bij 
uitstek. De pittoreske houtbouwstijlen (Zwitsers chalet, 
vakwerk, Normandisch) hadden slechts geldigheid voor 
gebouwen met een specifiek landelijk —of vrijetijdska- 
rakter en richtten zich bovendien voornamelijk op deco
ratieve details. De eveneens schilderachtige neogotiek, 
die als eerste een deuk had geslagen in de classicistische 
traditie, kampte te veel met een kerkelijk imago om voor 
het hele scala van bouwopgaven van nut te kunnen zijn. 
De Hollandse neorenaissance daarentegen werd gezien 
als een op velerlei terrein toepasbare stijl. Zij werd ge
associeerd met het schilderachtige Hollandse stadsbeeld, 
dat zich kenmerkte door geïndividualiseerde burger- 
woonhuizen, door trap- en tuitgevels, hoge pannendaken 
en een gevarieerde materiaalexpressie van rode baksteen 
en witte natuursteen. Dit beeld was in de jaren vijftig en in 
gecondenseerde vorm weergegeven en geïdealiseerd in de 
geschriften van J. A. Alberdingk Thijm en op de schilde
rijen van Cornelis Springer.5

Het schilderachtige eclecticisme in de Hollandse neo
renaissance vormt het thema van dit essay. De gekozen 
invalshoek is daarbij niet in de eerste plaats een analyse 
van formele schilderachtige elementen, maar een letter
lijke interpretatie van de parafrase Ut pictura architectura, 
architectuur als schilderkunst. Wat betreft de stoffering 
met antieke tempels en ruïnes in een landschappelijke 
setting worden voor de achttiende-eeuwse Engelse land
schapstuinen doorgaans de schilderijen van Claude Lor- 
rain, Poussin en Salvator Rosa gezien als mogelijke inspi
ratiebronnen en in een aantal gevallen staat die relatie 
zelfs vast. Het ligt voor de hand om ons naar analogie 
daarvan af te vragen of er een verband bestaat tussen de 
schilderachtige Hollandse neorenaissance-architectuur 
en de geschilderde architectuur- en stadsgezichten van 
Cornelis Springer en Jan Weissenbruch. Mijns inziens is 
een dergelijke relatie aanwezig, al kan zij niet subtiel ge-
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noeg beschreven worden. Als een eerste aanzet zal ik pro
beren haar te verhelderen aan de hand van enkele teksten 
van I. Gosschalk. Met hem hebben we meteen een van de 
invloedrijkste architecten van de laat-negentiende-eeuw- 
se bouwkunst. ‘Behoudens enkele uitzonderingen volg
den de meeste jongere architecten Gosschalk na’, zo 
schreef De Opmerker in 1901 — in een terugblik op de ne
gentiende eeuw — over de jaren zeventig en tachtig.6 Gos
schalk heeft bovendien in enkele commentaren op het 
schilderachtige stadsbeeld in de eigentijdse schilderkunst 
zijn opvattingen helder onder woorden gebracht.

Nu heeft Mario Praz in de inleiding van zijn boek 
Mnemosyne gewaarschuwd tegen een onoordeelkundig 
leggen van dwarsverbanden tussen de zusterkunsten. 
Enerzijds verdedigde hij als centrale stelling dat elk van 
de afzonderlijke kunsten de zusterkunsten in zich op
neemt door middel van de esthetische herinnering (mne
mosyne)', anderzijds waarschuwde hij dat ‘the various arts 
- the plastic arts, literature and music - have each their 
individual evolution, with a different tempo and a differ
ent structure of elements.” De humanistische ut pictura 
poesis-doctrine8 — genoemd naar een uit haar verband 
gerukte opmerking in Horatius’ Ars poëtica - betekende 
dan ook niet zozeer dat de schilderkunst en de dichtkunst 
zich in hun ontwikkeling en werkwijze aan elkaar spiegel
den of gelijk opgingen, maar dat de schilderkunst zich 
door literaire thema’s liet inspireren of zelfs een literair 
karakter kreeg en dat omgekeerd poëzie zich een beelden
de uitdrukkingswijze probeerde eigen te maken. Hierbij 
speelde ook de emancipatie van de schilderkunst een rol. 
Schilders ontwikkelden zich van ambachtslieden tot 
scheppende kunstenaars, waarbij zij het sociale prestige 
nastreefden dat Dante en Petrarca aan het eind van de 
middeleeuwen voor de dichtkunst hadden verworven. In 
de negentiende eeuw was het de met identiteitsproblemen 
worstelende architect — bedreigd door de ingenieur - die 
de status van de schilder als souvereine beeldende kun
stenaar trachtte te evenaren. Steeds meer ging de archi
tect zich daarbij bedienen van de artistieke impressie.9 
Na omstreeks 1875 kwam de perspectieftekening — met 
overhoekse weergave van het gebouw — in de plaats van de 
sinds eeuwen in de architectuur gebruikelijke orthogonale 
projectie en werden picturale beeldmiddelen gebruikt als 
de pentekening, de autografie en de aquarel. Deze ont
wikkeling kan men ook terugvinden in het architectuur- 
ontwerp: niet alleen in de belijning, silhouet, voorspron
gen, verhoudingen, maar ook in de verzelfstandiging van 
elk van de vier gevels en van afzonderlijke volumes als 
torens en risalieten. Met Meeks’ ‘Picturesque Eclec- 
ticism’ als negentiende-eeuwse ontwerpopvatting voor 
ogen, zouden we het zeventiende-eeuwse Ut pictura poësis 
kunnen parafraseren als ÓZf pictura architectura, meer als 
kunsthistorisch geheugenspel dan als uitgewerkte doc
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trine, want als zodanig is het in de negentiende eeuw niet 
geformuleerd.

‘pic t u r e s q u e e c l e c t ic is m’ Zowel Christopher 
Hussey als Carroll Meeks zagen het schilderachtige niet 
als een stijl, maar als ‘a method of combining and using 
styles’.10 Meeks lanceerde in 1950, in een artikel in het 
Art Bulletin dat hij later uitwerkte in zijn boek The RaiT 
road Station'' de term ‘Picturesque Eclecticism’ als een 
voor de hele negentiende eeuw geldende architectonische 
grondhouding. Hij citeerde onder andere The Builder die 
in 1869 de contemporaine architectuur karakteriseerde 
als

not a school at all, its predominant characteristics being the 
absence of all distinguishing characteristics [...] attention being 
wholly directed to general broad effects of light and shade and 
balance of form.'2

Meeks onderscheidde een vijftal visuele criteria voor de 
architectuur van de negentiende eeuw: ‘roughness’, 
‘movement’, ‘irregularity’, ‘variety’ en ‘intricacy’. In feite 
was zijn benadering een oefening in Wölffliniaanse for
mele analyse, toegepast op de negentiende eeuw. Hij 
stapte daarbij tamelijk luchtig heen over het probleem dat 
een neogotisch gebouw, althans aan de oppervlakte, sti
listisch gezien een neogotisch gebouw blijft. Zonder dat 
met zoveel woorden te zeggen was zijn term ‘Picturesque 
Eclecticism’ dan ook geen nieuwe, praktisch hanteerbare 
stijlbenaming - hoewel als zodanig voor de pastiche- 
architectuur uit de periode 1870-1900 wel bruikbaar - als 
wel een term die tot beter begrip leidde van een speci
fiek negentiende-eeuwse sensitiviteit, ontwerphouding 
of esthetiek.

Negentiende-eeuwse architecten mogen dan voorna
melijk overgeleverde vormen hebben gehanteerd, zij de
den dat met een nieuw gevoel voor massa, volume, sil
houet, materiaal, kleur en textuur. De nadruk kwam te 
liggen op het beeldkarakter, als het ware de tweedimen
sionale aspecten van de architectuur en vooral op de mate 
waarin die kwaliteiten de associatie en de subjectieve 
beleving prikkelden. Ruimtelijke en structurele aspecten 
verdwenen naar de achtergrond, evenals de renaissancis
tische nadruk op ruimtegeleding en tectonische helder
heid. Het essay van Caroline van Eek in deze bundel laat 
naar aanleiding van de Engelse achttiende-eeuwse land
schapsarchitectuur zien op welke wijze deze nieuwe sen
sitiviteit een theoretische grondslag kreeg. De nadruk op 
visuele aspecten is overigens geen puur negentiende- 
eeuwse aangelegenheid. Een analogie vinden we bij voor
beeld in de eerste helft van de vierde eeuw als zich in de 
architectuur een omslag voordoet van een constructieve 
naar een picturale esthetica.13 In de interieurs van de
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3 Het oude Stadhuis van 
Amsterdam. Houtgravure 
uit Eigen Haard(1875) naar 
een schilderij van Cornelis 
Springer.

vroeg-christelijke kerken en baptisteria losten de Con- 
stantinische architecten en hun opvolgers de wanden op 
in picturale kleur- en lichtschitteringen, waarbij vooral 
het gevoel voor materiaalgebruik en voor ruimtelijke 
ongearticuleerdheid opvalt. Op een heel andere manier 
legde ook de barok sterk de nadruk op visuele kwalitei
ten. Sommige van de door Meeks genoemde visuele 
eigenschappen van het schilderachtige gaan, zoals hij 
zelf toegaf, ook voor de barok op; andere daarentegen 
zeker niet.14 Zo was de categorie ‘movement’ bij het schil
derachtige veel fragmentarischer, minder compact en 
gecontroleerd dan in de barok.

Meeks ging nog geheel voorbij aan de vraag hoe de ne
gentiende-eeuwse schilderachtige traditie zich verhield 
tot de rationele traditie van Durand, Rondelet, Pugin en 
Viollet-le-Duc. Die verhouding was gecompliceerd, maar 
het is belangrijk haar te bepalen. In veel gevallen vulden 
zij elkaar aan. Dankzij het werk van A.W. N. Pugin vond 
vooral in Engeland een versmelting plaats tussen de be
grippen rationeel en schilderachtig. Pugin liet aan de 
hand van voorbeelden van gotische plattelandskerkjes 
en ook in zijn eigen werk zien dat elk bouwdeel zijn speci
fieke functie had, die correspondeerde met een bepaalde 
bouwmassa.'5 Deze uitsplitsing van functies leidde tot 
een schilderachtig ensemble. Bovendien wilde hij afreke
nen met het gepolijste, gladde oppervlak van het classi
cisme en liet hij het ambachtelijk behakte steenmateriaal 
zien, met zijn schilderachtige schakeringen en lijnen.
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Schilderachtigheid werd na Pugin nog hoofdzakelijk ge
zien als de logische consequentie van een ‘waarheids
getrouwe’, rationele architectuur.

In Nederland werden vooral de kerkontwerpen van 
P. J. H. Cuypers beïnvloed door het werk van Pugin. In zijn 
twee belangrijkste niet-kerkelijke opdrachten, het Rijks
museum en het Centraal Station, miste Cuypers toch de 
vrijheid van ontwerpen en plannen die Pugins opvolgers 
in Engeland, zowel de neogotici als later de Free Renais
sance- en Queen ^««^-architecten, aan de dag legden. 
Hierin bleef Cuypers een continentaal architect, ver
knocht aan de axiale symmetrie van de barok-classicis- 
tische paleisplattegrond. Een van de weinigen die in ons 
land tot vrij gegroepeerde, functioneel-schilderachtige 
plattegrondsoplossingen kwam was Jacobus van Lok
horst, architect van een groot aantal universiteitsgebou
wen, laboratoria en archieven.'6

Voor de Hollandse neorenaissancisten gold in zekere 
zin hetzelfde als voor de neogotici. Zij sprongen in het 
algemeen minder vrij met de geschiedenis om dan hun 
Engelse collega’s. Het kasteel Oud-Wassenaar (1876-79), 
door architect C. Muysken gebouwd in de stijl van de Hol
landse renaissance, had een traditionele barok-classicis- 
tische plattegrond. Toch werd het door tijdgenoten als 
een zeer schilderachtig gebouw gezien.'7 De afwisseling 
in bouwmassa’s, in materiaalgebruik en in motieven en de 
op en neer gaande silhouetbelijning bewerkstelligden die 
indruk. Het was dan wel geen ‘functionele’, Puginiaanse
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schilderachtigheid, het was niettemin schilderachtig
heid, zij het een meer conceptuele. Ik zou er dan ook voor 
willen pleiten de begrippen ‘rationeel’ en ‘schilderachtig’ 
zoveel mogelijk gescheiden te houden. Zij gingen in veel 
gevallen goed samen (zoals we ook bij Gosschalk nog 
zullen zien), vaker echter dekten zij fundamenteel ver
schillende ladingen.

s pr in g e r  e n  WEISSENBRUCH Alvorens nu enkele 
teksten van Gosschalk over de schilderkunst en het schil
derachtige te analyseren, eerst iets over Cornelis Sprin
ger (1817-1891) en Jan Weissenbruch (1822-1880), de 
twee bekendste schilders van het stadsgezichtengenre uit 
het midden van de vorige eeuw. Vooral Springer was in 
zijn tijd, zo blijkt uit de tentoonstellingskritieken in onder 
meer de Kunstkronijk en de Dietsche Warande, een gevierd 
wz/ttte-schilder, al werden zijn vrijwel onveranderlijk dia
gonale composities op den duur als enigszins voorspel
baar gezien. Zijn banden met de bouwwereld waren ove
rigens nauw. Zijn vader en grootvader waren huistimmer- 
man en aannemer; zijn beide broers Hendrik en Willem 
en zijn jongere neven Jan en Ko waren architect; een der
de broer was hoofdopzichter bij de Staatsspoorwegen.'8 
(Zijn zoon Leonard zou tuinarchitect worden.)

Tot 1850 schildert Springer in de trant van zijn leer
meester Kaspar Karsen. Zijn gefantaseerde stadsgezich
ten vormen een romantische variant op het ‘Sublime’, met 
veelal gotische kerken en ruïnes die hoog boven de stad 
uittorenen. Zijn werk in de jaren veertig staat nog in het 
teken van een romantische belangstelling voor de gotiek 
en de middeleeuwen, zoals die eerder ook op de schilde
rijen van Schinkel te zien was. Tussen ruwweg 1855 en 
1875 schildert hij wat Laanstra & De Bruyn in hun Sprin- 
ger-monografie zijn ‘geretoucheerde stadsportretten’ 
noemen: Hollandse stadsgezichten, waarop voornamelijk 
Hollandse renaissancegevels te zien zijn, met dichter
lijke vrijheid gerangschikt en meestal met weglating van 
storende eigentijdse elementen — alles nauwkeurig be
studeerd en op historisch verantwoorde wijze weerge
geven.'9 Omstreeks 1875 °f al *ets eerder gaat hij zuiver 
gereconstrueerde stadsgezichten schilderen, compleet 
met een zeventiende-eeuwse stoffage. Uit deze periode 
dateert ‘Het oude stadhuis van Amsterdam’. Gosschalk, 
die dit werk mogelijk bij de kunsthandel van C.M. van 
Gogh had gezien,20 besprak het in de eerste jaargang 
van het blad Eigen Haard, zoals we nog zullen zien. Sprin
ger ging uiteindelijk zelfs optreden als ontwerper van 
historische architectuur, zij het dan ook efemeer. In 
1887, op het hoogtepunt van de ‘Oudhollandse’ rage in 
de architectuur, leverde hij voor de Internationale Voe- 
dingstentoonstelling in Amsterdam een compleet Oud
hollands marktpleintje met decorstukken in papierstuc.2' 

J.A.Alberdingk Thijm merkte in de Dietsche Warande
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van 1858 op dat zelfs de zeventiende-eeuwse schilders 
van het stadsgezicht, zoals Saftleven, Van der Heijden 
en Berckheyde, ‘geen meerdere harmonie in de kleur en 
naauwgezetheid in de teekening, geen meerder zedig
heid; minder kritische smaak, minder historische zin’ 
bezaten dan Springer.

Het ‘Stadhuis te Veere’ is gelijk de Heer Springer het afbeeldt, 
een der sprekendste pleydooyen voor onze oude bouwkunst 
die men verlangen kan. ’t Is toch vreemd, dat men dingen in 
afbeelding mooi vindt, die men in wezen niet dulden wil [...] Een 
oud gebouw, zooals de Waag op de Amsterdamsche Wester- 
markt heeft men met geweld, met woede zelfs [...] onderste bo
ven gehaald; en als Springer dergelijke dingen, met groote 
juistheid, met veel eerbied voor het architectonische monument, 
schildert — dan koopen misschien de zelfde aanzienlijke Am
sterdammers de kopij, die het model hebben helpen vernie
len.22

Thijm verwoordde hiermee de essentie van de schil
derachtige visie op het stadsgezichtengenre. Wat in het 
dagelijks leven niet als waardevol of schoon werd waar
genomen, werd op Springers schilderijen tot een nieuwe 
esthetische ervaring.

In nog sterkere mate gold dat voor de schilderijen van 
Jan Weissenbruch (niet te verwarren met zijn neef 
J.H.Weissenbruch, die tot de Haagse school behoort). 
Thijm, Vosmaer en Gosschalk waren unaniem in hun lof 
over de ongekunsteldheid bij Weissenbruch. Over Weis
senbruch kunnen we het beste zijn vriend Carel Vosmaer 
aan het woord laten. Deze schreef in Over kunst — Schetsen 
en Studiën'.

In Leerdam, Oudewater, Culemborg, Woudrichem, Reenen, 
Amersfoort, Tiel, Boxtel, Vreeswijk, Nijmegen, Leiden, 
Leidschendam, Scheveningen, vond hij al die aardige poortjes, 
straatjes, achterbuurtjes, al die schilderachtige hoekjes en 
gaatjes [...]. Die schilderachtige motieven waren doorgaans 
zeer eenvoudig [...], voor het grootste gedeelte waren het geene 
op zich zelf belangrijke stadsgezichten die hij koos, maar juist 
het eenvoudigste: een wal met een oude stadspoort of bastions, 
een achterbuurtje, een vergeten hoekje.23

Daarin kon ook Alberdingk Thijm een heel eind mee
gaan, maar hij had moeite met Weissenbruchs ‘harde’ 
naturalisme, zijn ‘scherpe lichtjens, onverzachte kanten, 
heelheid hier en daar in de kleur.’24 Hij miste het ‘feu 
divin’ van bijvoorbeeld de schilders van de Düsseldor- 
fer school, die ‘God bewonderend en aanbiddende’ het 
mysterie van de natuur in zich opnamen. Thijms kunst
kritiek droeg hier nog de sporen van het schilderach
tige ‘Sublime’, bij alle waardering voor het ontluikende 
schilderachtig naturalisme. Een veel sterkere appreciatie 
voor de specifiek schilderachtige aspecten van Weissen
bruchs stadsgezichten vinden we twintig jaar later bij 
Gosschalk.
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GOSSCHALK EN HET SCHILDERACHTIGE In de pu- 
blikaties van I. Gosschalk (1838-1907) stuiten we regel
matig op diens levendige belangstelling voor de eigen
tijdse schilderkunst. Gosschalk was een van de eersten 
wier werk zich liet karakteriseren als een schilderachtige 
Hollandse neorenaissance.25 De toevoeging ‘schilder
achtig’ is daarbij wezenlijk. Gosschalk was als leerling 
van Gottfried Semper aan het Eidgenössisches Poly- 
technikum in Zürich geschoold in de noodzaak van vaste 
historische stijlbeginselen, in dit geval die van de renais
sance. Terug in Nederland stelde hij de noodzaak van 
een dergelijk beginsel tegenover de in zijn ogen vage stij
lenhutspot, het ‘olla podrida’ van néogrec-eclecticisten 
als J. H. Lehman en A. N. Godefroy. Schinkel had trou
wens al tegen een dergelijk eclecticisme gewaarschuwd 
en ook G. G. Scott in Engeland was overtuigd van de ab
solute noodzaak van een stijlbeginsel als vaste kern van 
het werk van een architect, in zijn geval de gotiek. Alleen 
aan zo’n vaste kern kon de architect motieven uit andere 
stijlperiodes toevoegen.26 Scott, Gosschalk en vele an
deren pasten deze methode, het combineren van stijlen 
met een vast stijlbeginsel als ondergrond, met een grote 
artistieke vrijheid toe. Meeks noemde zoals gezegd dit 
combineren van stijlen een wezenskenmerk van het ‘Pic- 
turesque Eclecticism’; het voldeed immers aan principes 
als ‘variety’ en ‘intricacy’. Gosschalk verwoordde zijn 
ontwerpopvatting kernachtig als ‘non multum sed multa’ 
— niet veel, maar velerlei.27 Zoals veel negentiende-eeuw- 
se architecten legde hij waarschijnlijk een motieven- 
schat aan, die niet alleen bestond uit schetsboeken en 
fraai uitgegeven plaatwerken, maar ook uit een archief 
van prenten en fotomateriaal.28

Al tijdens zijn leerperiode in Zürich had Gosschalk 
zich naar eigen zeggen gevoegd bij een groep studenten 
die zich ‘tot het zoogenaamd schilderachtige aangetrok
ken voelde’, een groep die zich bewoog tussen aan de ene 
kant de renaissancisten van Semper en aan de andere 
kant de gotici, die onder invloed stonden van de Noord- 
duitse ‘baksteengoticus’ Conrad Hase.29 Bovendien raak
te hij al vroeg bekend met het werk van Viollet-le-Duc, 
die het rationele beginsel huldigde dat in de bouwkunst 
uitwendige vormen en inwendige constructieve prin
cipes met elkaar in overeenstemming dienen te zijn. In 
Gosschalks architectuur, zoals in de Heinekenbrouwerij 
(1866-67), het Nederlands Israëlitisch Ziekenhuis (1881- 
84) en de Westergasfabriek (1883-85, deels nog bestaand), 
zou die invloed vooral leiden tot een rationele toepassing 
van het ornament. En ten slotte bestond er in Nederland 
al een zekere belangstelling voor het historische monu
ment en het nationale erfgoed, onder meer in publikaties 
van J.EOltmans, J.A.Alberdingk Thijm en A.N.Gode
froy, een van de voormannen van de Maatschappij tot 
Bevordering der Bouwkunst. Voor deze laatste vereni-
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4 J. Weissenbruch, Binnenplaats bij het stadhuis van Culemborg, 
ongedateerd. Schilderij (Laanstra 0/80-1). Foto Dordrechts 
Museum.
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ging voerde Gosschalk in 1863 een opmeting uit van een 
met sloop bedreigd, deels zestiende-, deels zeventiende- 
eeuws winkelpand in de Warmoesstraat, waarvoor hij om
schrijvingen gebruikte als ‘piquant’, ‘spelend karakter’ en 
‘het schilderachtige van groepering en details.’30

Het waren dus in de eerste instantie invloeden en dis
cussies binnen de architectonische discipline die Gos- 
schalks keuze voor de Hollandse neorenaissance bepaal
den. Net zo min als deze primair het gevolg was van een 
plotseling opwellend sterk nationaal besef bij architec
ten, zo was zij ook niet het directe resultaat van een navol
ging van de geschilderde stadsgezichten van Springer en 
Weissenbruch. Toch zou het ons verbazen als deze stads
gezichten niet zijdelings invloed hebben uitgeoefend op 
de wijze waarop de laat-middeleeuwse en renaissancis
tische architectuur in het stadsbeeld werden waargeno
men. Zij zullen Gosschalk met name in zijn overtuiging 
gesterkt hebben dat ‘Oudhollandse’ eenvoud en schilder
achtigheid min of meer synonieme begrippen waren. Op
merkelijk is ook dat hij zijn opvattingen over de rol van het 
licht in de architectuur verhelderde aan de hand van een 
vergelijking met de schilderkunst.

Gosschalk, een verre neef van Jozef Israels,3' had na 
zijn ingenieursopleiding aan de Koninklijke Akademie 
in Delft gedurende twee jaar een opleiding in schilderen 
en etsen in München gevolgd.32 De schetsboeken die 
bewaard zijn gebleven van een reis door Zwitserland in 
1861 — ten tijde van zijn studie in Zürich-laten welis
waar geen virtuoos tekenaar zien (zoals bijvoorbeeld Jan 
Springer was), maar wel iemand met een bijzonder ge
voel voor stemmingsbeelden en lichtreflecties.33 Een van 
zijn eerste publikaties was nota bene een beschouwing 
over aard en wezen van de Hollandse schilderschool, naar 
aanleiding van een artikel dat hij eerder in de Nederlandse 
Spectator had geschreven over de verkoop van een aantal 
kostbare portretten van medici uit het Chirurgijnsgilde.34 
In 1871 besprak hij in de Nederlandse Spectator in lyrische 
bewoordingen de tekeningen van Charles Rochussen en 
Johannes Bosboom op een tentoonstelling in Arti et 
Amicitiae. ‘In alles zijt gij groot’, zo schreef hij over Bos
boom.35

Over de lichteffecten, de poëzie en het schilderachtige 
bij Bosboom en Weissenbruch weidde Gosschalk uit in 
een artikel in de Volksalmanak voor de Maatschappij tot 
Nut van ’t Algemeen (1874).36 ‘Schilderachtigheid’, zo 
schreef hij daarin, ‘zit niet in het voorwerp, maar in de 
oogen, in de opvatting van den waarnemer. Men bedenke 
slechts hoe een Weissenbruch, van het onaanzienlijkste 
grachtje, van het armoedigste buurtje een uitnemend 
schilderij weet te maken; en hoe een Bosboom, een kerk, 
waar de kerkvoogdelijke witkwast heeft huisgehouden — 
de kale wanden eener gang tot een tafereel vol poëzie 
weet om te tooveren, overgoten met die onovertreffelijke
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harmonie van kleur, gebaad in die heerlijke zomerwarm
te, waarin alles glanst en tintelt, en het oog zich verliest.’ 
Vervolgens legde hij uit dat het schilderachtige in de 
bouwkunst langs een andere weg verkregen wordt dan in 
de schilderkunst.

Onderstel eens, dat een architekt door aangebrachte kleuren, 
door verschillend materieel (bijv. marmersoorten) beproefde, 
een plek muurs, tegenover een venster gelegen, te behandelen, 
alsof er door dat venster heen een sterk zonlicht naar binnen 
drong, en gij kwaamt er in op een somberen, killen, droevigen 
Decemberdag, klappertandend en besneeuwd, zou dan dat 
lichteffekt niet een allerzonderlingsten indruk op u maken? 
En gelooft gij dat het u werkelijk, alle kunstmiddelen te baat 
nemende, gelukken zou de zon, den grootsten der koloristen na 
te bootsen?

De bouwkunst heeft er alleen naar te streven, om het doek 
te bereiden; zij kan dien grooten meester en wekker der kleur, 
gerust het verdere werk overlaten! Waar zij alleen voor moet 
zorgen is, dat het doek, het meesterstuk, dat er op zal worden 
voortgebracht, waardig zij; dat het niet rekke of krimpe of 
scheure bij een flinken coup de brosse, noch zich samentrekke 
onder een krachtige verflaag.

Zijn dan in de bouwkunst alle effekten lichteffekten? 
Grootendeels. Immers, aaneenschakelingen van schoone lij
nen als zoodanig (zooals in de gravure) kent de bouwkunst in 
haar structief deel niet. Zij heeft alleen met vlakken te doen; de 
plaatsing dier vlakken vóór en achter elkaar, dat is dus hun 
verschillende verlichting, doet alleen de lijnen uitkomen, ter
wijl zelfs een gebruik van kleuren slechts dient om de vlakken 
(d.i. dus tevens de lijnen, de uiteinden ervan) voor ’t oog meer 
van elkaar los te maken.

Precies een kwart eeuw later kwam hij in zijn Memoires- 
artikel in het Bouwkundig Tijdschrift uitvoerig op de verge
lijking terug, wederom aan de hand van Weissenbruchs 
stadsgezichten.37 Ditmaal —het is inmiddels 1899—had 
zijn betoog een sterk defensief karakter. Gosschalk, die 
weinig op had met de nieuwe ontwikkelingen in de kunst 
in de jaren negentig, verdedigde het schilderachtige te
genover ‘sommige babbelaars over kunst, met den mond 
of met de pen’, die het woord ‘schilderachtig’ ‘een min
achtend glimlachen op de lippen [zou] brengen. Schilder
achtigheid, zeggen zij—onzin! Alles is schilderachtig: 
men behoeft niet de hulp van bijzondere groepeering. 
Het begrip dat alleen een vuil rommeltje schilderachtig 
is, is men te boven. Distingons, antwoord ik.’ En opnieuw 
tamboereerde hij op de verschillen in werkwijze tussen de 
schilder en de architect als het ging om het verkrijgen van 
schilderachtige effecten. Een

straatje is schilderachtig, in Weissenbruch’s handen door zijn 
kleurenharmonie, zooals hij er de warme zomerzon in weet te 
leggen en tegen de lucht te doen uitkomen, zooals hij de per
spectief weet te verhoogen [...]. Wanneer een schooljongen 
datzelfde straatje nauwkeurig, van hetzelfde punt gezien,
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5 Zuiveringsgebouw van 
de Westergasfabriek, Am
sterdam, 1883-85, architect 
I. Gosschalk. Opname 
W. R. F. van Leeuwen.

teekent, of een der extra moderne naturalisten, zal het een 
vervelend leelijk achterbuurtje gebleven zijn. Anders is het in 
de architectuur, [...], waar men aan strikte eischen moet vol
doen van nuttigheid, van samenstelling, van allerlei voor
schriften. Daar is men degelijk verplicht te letten op het schil
derachtige effect, op schaduwwerking, op de wijze waarop een 
gebouw tegen de lucht uitkomt, het silhouet.

Er zit iets ambivalents, een zekere spanning, in al deze 
betogen. Gosschalk mocht dan wel de verschillen tussen 
architectuur en schilderkunst benadrukken, maar met 
bijvoorbeeld zijn opmerking dat in de bouwkunst vrijwel 
alle effecten lichteffecten zijn, verklaarde hij zich impli
ciet tot een primair schilderend architect. De schilderach
tige effecten die hem in Weissenbruchs schilderijen aan
spraken — licht, schaduw, kleur, toon, sfeer — zou hij uit
eindelijk ook in zijn architectuur zien te bereiken, zij 
het met andere middelen. Zijn preoccupaties betroffen 
naast licht- ook kleureffecten, materiaalgebruik en con
tour. Wat betreft dat laatste is vooral zijn methode verhel
derend waarbij op zijn bureau combinaties en permuta
ties van bouwvolumes en -elementen tegen een zwarte 
achtergrond en van verschillende kanten perspectivisch 
geschetst werden.38 Dit sloot aan bij zijn observatie dat 
men het ritme en silhouet van een gebouw het beste bij 
heldere maneschijn kon bestuderen, als de details verva
gen.39

Op het gebied van materiaal- en kleurgebruik was de
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breuk tussen de opvattingen van Gosschalk en Cuypers 
en die van de architecten van het néogrec zo mogelijk nog 
radicaler. Om daarvan slechts een aspect te noemen: 
Gosschalk, en later ook Cuypers, schreef in de jaren ze
ventig en tachtig de grootformaat machinale verblend- 
steen van Duitse makelij voor, die een helderrode egale 
kleur en een glad oppervlak had. Gosschalk hield vol dat 
hij dit deed omdat de Duitse baksteen van betere (har
dere) kwaliteit was dan de Nederlandse40 — op zich niet 
onjuist —, maar doorslaggevender was waarschijnlijk dat 
deze importstenen veel beter beantwoordden aan het 
ideaalbeeld van de rode Oudhollandse bakstenen, zoals 
dat mede door de schilderijen van Springer was opge
roepen. Anderen zouden later een nog veel kleurrijker 
palet dan Gosschalk gebruiken, zoals gele verblendsteen, 
groengeglazuurde baksteen, tegeltableaus, geëmailleerd 
lava, enzovoorts. Ook het aanbod van natuursteen was 
veel gevarieerder dan voorheen. Materiaalinnovaties en 
schilderachtige esthetiek vulden elkaar bij dit alles uit
stekend aan.41

Gosschalk besloot overigens zijn beschouwing uit 
1899 met een vermaning, bedoeld voor de jongeren, maar 
ook als verwijzing naar zijn minder getalenteerde navol
gers:

Men denke niet, dat het effect alleen maar met kostbare mid
delen of materialen te verkrijgen is. Eenvoudige groepeering 
der onderdeden, juiste verhoudingen daarin, (bijv. reeds in de
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diepte der vensternissen) een voorsprong op de rechte plaats, 
dat alles zijn middelen om een gebouw schilderachtig te ma
ken. Het schilderachtige is een der veelvuldige vlakken waaruit 
het niet te definiëerén, moeielijk te hantéeren kristal, ‘het 
schoone’, bestaat. Tot het maken van schilderachtige gebou
wen behoort veel talent, oneindig veel opmerkensgave, en bo
venal het zevende zintuig (als takt het zesde is) voorstellings
vermogen. Die niet met geestesogen weet te zien, wat hij gaat 
bouwen, doet goed naar schilderachtigheid niet te streven.42

d e  Ho l l a n d s e  n e o r e n a is s a n c e Het is tekenend 
dat Gosschalk een van zijn sleutelartikelen, waarin hij al 
zijn argumenten voor het verder ontwikkelen van de zes
tiende- en vroeg-zeventiende-eeuwse architectuur eens 
op een rijtje zette, schreef aan de hand van een houtgra
vure naar een schilderij van Cornelis Springer.43 In dit ar
tikel, verschenen in Eigen Haard van 1875, vergeleek hij 
het oude stadhuis op de Dam op de prent met het nieuwe 
van Jacob van Campen. Het woord ‘schilderachtig’ komt 
er dit keer niet in voor; wel vrijwel alle andere begrippen 
waarmee hij elders het schilderachtige definieerde. Gos
schalk geeft ook geen schilderachtige ontwerpprincipes, 
zoals in de passages over Weissenbruch. Het schilder
achtige verschijnt hier in de tweede, overdrachtelijke 
betekenis van het karakteristieke, het rijk geschakeerde 
volkseigene. Het staat tegenover het bloedeloze, het ge
polijste en het pseudo-voorname van het Hollands classi
cisme. ‘Wellicht gelukt het mij’, zo schreef hij, ‘u te doen 
inzien, waarin het pittige, het sympathetische van den 
bouwtrant van het oude stadhuis gelegen is, tegenover de 
kille deftigheid van het nieuwe.’ Hoewel hij Van Campens 
schepping prees om zijn onovertroffen verhoudingen en 
om die reden het gebouw verscheidene malen vanuit de 
Eggertstraat geschetst heeft, stelde hij toch vast:

En desalniettemin — ik blijf er bij — het oude stadhuis met zijn 
vierschaar (want de voorbouw was niet anders), met het cu
rieuze walvischbeen dat aan de gevel hing, met zijn nabuur
schap van trapjes en puntgevels, zijn luifels, zijn gewoel, heeft 
voor mij oneindig veel aantrekkelijks.

Over de zestiende en vroege zeventiende eeuw schreef 
hij:

Die tijd der Renaissance was als het ware de kentering van een 
getij; een periode van grote beweging op ieder gebied van 
menschelijk streven. [...] Alle bouwwerken uit dien tijd hebben 
iets individueels, iets levenslustigs, om het eens zoo te noe
men. Zij zijn vol plastische versiering: niets schoolsch, niets 
pedants kleeft ze aan. De bouwmeesters putten motieven uit 
alle tijden, ze letten niet het minst op wat men later in een 
keurslijf heeft geregen en stijl genoemd, en slagen er in om het 
gemoed warm te maken, het oog te bevredigen, aan de prozaï
sche nuttigheid recht te doen wedervaren. Die goede overleve
ringen bestaan nog een honderd jaar, om allengs plaats te ma
ken voor de koude deftigheid, die ons vreemd aanstaart, omdat 
ze niet inheemsch is, niet met ons volkskarakter strookt.

Architectuur vergeleek hij met een soepel kledingstuk:

Een gebouw is —of althans dient te zijn —een wijd kleed: het 
vormt als het ware de uitbreiding van het kleedingstuk. Het 
laatste omsluit, beschut het individu in engeren zin, het eerste 
in uitgebreideren. Beide richten en plooien zich echter naar 
zijn eigenaardigheden, zijn bewegingen.

In dit artikel worden zo ongeveer alle karakteristieken 
genoemd die de style-i 600 in Gosschalks ogen bezat: niet 
alleen eclecticistische versieringsrijkdom en het speelse, 
anekdotische detail, maar ook elementen als rationalis
me, plooibaarheid en verwevenheid met de omgeving: het 
organische en het contextuele. In een woord het schilder
achtige. Het meest valt echter de accentverschuiving 
op van het schilderachtige naar het karakteristieke, het 
volkseigene. (In het artikel van Barbara Laan komt dit 
aspect eveneens ter sprake.) Volkseigen is vooral het 
Hollands-ongekunstelde. Het staat tegenover de geïm
porteerde geaffecteerdheid van het stadhuis van Van 
Campen, dat als een Fremdkörper in het schilderachtige, 
levendige Amsterdam staat. Omstreeks dezelfde tijd 
noemde ook Félix Narjoux, medewerker van Viollet-le- 
Duc, in zijn boek Notes de voyage d’un architecte dans le 
Nord-Ouest de l’Europe, Van Campens stadhuis ‘froid et 
monotone’.44 Kritiek op wat ooit de trots van Amsterdam 
was, werd tot toetssteen van een anti-klassieke en ‘schil
derachtige’ houding. Schilderachtigheid en ‘Oudhol
lands’ zouden in Nederland in het laatste kwart van de 
negentiende eeuw vrijwel synonieme begrippen worden. 
Springer in zijn schilderijen, Alberdingk Thijm in zijn ge
schriften, Gosschalk in zijn bouwwerken en geschriften 
schiepen, over ruim twee eeuwen architectuurgeschie
denis heen, een roodwitte idylle van een onbedorven, 
niet door vreemde invloeden aangetast, schilderachtig 
stadsbeeld.

Ter completering van het beeld kan hier nog een aan
tal aanvullende opmerkingen worden gemaakt over het 
schilderachtige en de Hollandse neorenaissance. Uit 
bovenstaande citaten wordt gedeeltelijk duidelijk waar
om Gosschalk het schilderachtige met de Hollandse 
neorenaissance verbond. Zijn ‘Picturesque Eclecticism’ 
baseerde zich op de Hollandse renaissance omdat hij in 
de zestiende- en vroeg-zeventiende-eeuwse maatschap
pij een voorbeeld van een krachtige, organische samen
leving zag. Voor de negentiende-eeuwers was de eenheid 
tussen kunst en samenleving een vanzelfsprekende zaak; 
het was een aanname die in feite het fundament vormde 
onder het hele negentiende-eeuwse historicisme, niet in 
de laatste plaats van het theoretische werk van Gos
schalks intellectuele leidsmannen Semper en Viollet-le- 
Duc.

Van belang is echter nog een ander gegeven. Gos
schalk was een (liberaal-)joods architect, voor wie de

6 P. Mondriaan, Het Broekerhuis aan de Amstelveenseweg in 
Amsterdam (1881, architect I. Gosschalk), omstreeks de eeuw
wisseling. Particuliere collectie. Foto Gemeentearchief Am
sterdam.
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keuze voor de Hollandse neorenaissance een onuitge
sproken daad van acculturatie zal zijn geweest (meer dan 
van assimilatie, want dat proces was bij hem al groten
deels voltooid). Maar aansluiting bij welke cultuur? Zon
der hier al te diep op deze materie in te gaan refereer ik 
aan wat de historicus Jaap Meijer in een van zijn boeken 
(Zij lieten hun sporen achter, 1964) als een belangrijke 
bijdrage van joodse kunstenaars aan de Nederlandse 
cultuur zag, namelijk de aandacht voor het karakteristiek- 
Nederlandse, voor het volksleven en het volkseigene.45 
Hij kwam die belangstelling onder meer tegen bij Jozef 
Israels, Herman Heijermans en de actrice Esther de 
Boer-van Rijk (Kniertje in Heijermans’ Op hoop van ze
gen). Zij maakten vooral naam met hun portrettering van 
het Hollandse vissersleven. Als argument voor zijn stel
ling voerde Meijer aan dat deze kunstenaars nooit ‘innig 
Nederlands’ hadden kunnen worden als zij zich hadden 
moeten vereenzelvigen met de dominante cultuur van de 
‘Nederlandse aristocratie, of met een streng calvinisti
sche burgerij’. (Dat gold in zekere zin ook voor andere 
emancipatorische groepen.) Het schilderachtige, karak
tervolle vissersleven verschafte hen toegang tot het ver
meende Nederlandse volkskarakter en tot een bepaald 
aspect van de Nederlandse cultuur. Dat de negentiende- 
eeuwse architectuur anno 1964 nog buiten Meijers ge
zichtsveld lag, kunnen we hem moeilijk kwalijk nemen, 
maar ook voor Gosschalk gold natuurlijk dat het karakte
ristieke, schilderachtige ‘gewoel’ in de ‘nabuurschap van 
trapjes en puntgevels’ historisch gezien de essentie van 
de Nederlandse architectuur uitmaakte.

Juist op dit punt - eenvoud, het natuurlijke, het onge
kunstelde — werd Gosschalk niet door alle neorenaissan- 
cisten gevolgd. Een eveneens invloedrijke richting rond 
de Delftse hoogleraar E. Gugel zocht naar een synthese 
tussen Hollands-renaissancistische schilderachtigheid 
en klassiek-renaissancistische ‘voornaamheid’ en ‘be
schaafdheid’: termen die Gugel gebruikte met betrekking 
tot het kasteel Oud-Wassenaar, de schepping van zijn 
leerling C.Muysken.46 Zo gebruikte Muysken niet de 
rationele ontlastingsboog met zijn schilderachtige met- 
selmozaïeken, maar de zwaargeprofileerde Italiaans- 
renaissancistische vensteromlijstingen, naast onder meer 
Frans-renaissancistische kapvormen en Venetiaans- 
barokke torenbekroningen. Uiteindelijk leidde echter ook 
deze heterogene mix van hoog- en laatrenaissancistische 
elementen tot een schilderachtig eclecticisme.

Twee gebouwen dienen hier als illustratie van Gos- 
schalks opvatting van schilderachtigheid. Het eerste is 
een gedeelte van de zuiveringshal van de Westergasfa- 
briek in Amsterdam, waaraan goed te zien is hoe de lang
gerekte gevel ritmisch onderbroken is door voorsprongen 
en topgevels tegen het steile dak. (Oorspronkelijk werd 
bovendien de zuidgevel in het midden onderbroken.) In

zijn utiliteitsarchitectuur verrichtte Gosschalk baanbre
kend werk door de vermenging van rationele en schilder
achtige ontwerpmethoden. Het tweede voorbeeld laat een 
ander facet van zijn werk zien. Bij een aantal specifieke 
opdrachten neigde Gosschalk sterk naar een historische 
stemmingsarchitectuur, zoals bij het omstreeks 1940 ge
sloopte Broekerhuis aan de Amstelveenseweg tegenover 
de ingang van het Vondelpark.47 Het werd gebouwd in 
1881 als museum voor de verzameling Waterlandse oud
heden van de weduwe Aaltje Fregeres uit Broek in Water
land. Dit ontwerp laat zien dat het laat-negentiende- 
eeuwse schilderachtige eclecticisme nog steeds sterk wor
telde in het associationistische gedachtengoed. Het was 
duidelijk de bedoeling van de architect om de bezoekers, 
aan het eind van hun wandeling door het Vondelpark, 
in een bepaalde stemming te brengen, geëigend voor de 
bezichtiging van oudheidkamers. Zo is het kennelijk ook 
opgevat door de jonge Mondriaan, die het gebouw om
streeks de eeuwwisseling portretteerde. Waarschijnlijk 
werd het in opdracht van de toenmalige bewoner, een tex
tielkoopman, geschilderd,48 al valt wel aan te nemen dat 
Mondriaan wist wie de ontwerper was; de naam Gos
schalk was in die jaren nog bij een breed publiek bekend. 
Mondriaan verhoogde het stemmingskarakter van de ar
chitectuur nog enigszins door het accentueren van de 
(door de tuinarchitect L. Springer ontworpen) boom
partijen en door het verhoogde perspectief. Bovendien 
bracht hij de verf dik op het doek, waardoor het geheel 
een expressief-romantisch karakter kreeg, heel anders 
dan de meeste landschaps- en boerderijstudies die uit 
deze periode van hem bekend zijn. Mondriaan móest hier 
ook wel zijn toevlucht nemen tot een andere schilderwijze 
dan hij gewend was. Alles was hier al kunstig schilderach
tig gecomponeerd. Het oog van de schilder had hier in 
feite niet zoveel meer aan toe te voegen. De architect had 
het werk al grotendeels voor hem gedaan.
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Pittoreske bouwvallige 
architectuur versus 

gerestaureerde monumenten in 
het werk van P. J. H. Cuypers

Wies van Leeuwen

I Nijmegen, Kronenburgertoren rond 1875. Repro Rijks
dienst voor de Monumentenzorg.

2 Kronenburgerpark, voorstel voor de aanleg door Cuypers in 
1881. Repro Rijksdienst voor de Monumentenzorg.

Een kenner van de restauratiegeschiedenis in de vorige 
eeuw zal vreemd opkijken bij de verbinding die ik leg tus
sen de restauratieopvattingen van P.J. H. Cuypers (1827- 
1921) en het schilderachtige. Cuypers staat immers be
kend als een bekwaam architect, die zich ten opzichte 
van het historische monument talrijke onverantwoorde 
ingrepen zou hebben veroorloofd. Vergelijk immers maar 
eens afbeeldingen van de Roermondse Munsterkerk 
voor en na zijn restauratie. Op een litho van A. Schaep- 
kens zien we hoe de kerk voor 1850 een asymmetrisch 
bouwwerk was, met vele sporen van verwering en een 
contrastrijk silhouet met de levendig gelijnde barokbe- 
kroningen van de koepels. Schaepkens maakte in zijn 
pittoreske architectuurportret gebruik van de heterogene 
stijlelementen, die het gebouw bezat. Op de presenta- 
tietekening van Cuypers’ restauratie is de Munsterkerk 
daarentegen een stijlzuivere romanogotische kerk ge
worden, die haar patine verloren heeft, een complete 
neogotische ‘kathedraal’ met een rijkdom aan torens.

Eenzelfde vergelijking is te maken tussen vele andere 
Cuypersprojecten voor en na de restauratie. De Maas
trichtse Onze-Lieve-Vrouwekerk werd van een schil
derachtig, onregelmatig bouwwerk tot een modelkerk, 
waarin romaans en neoromaans haast naadloos in elkaar 
overgingen. Kasteel Radboud te Medemblik was vóór 
Cuypers en Van Lokhorst een romantisch fragment, een 
stervend monument, vrijwel tot stof weergekeerd en 
verkeerde na 1898 in een kersverse neomiddeleeuwse 
waterburcht.

Een ondersteuning voor dit geijkte beeld van de gespan
nen verhouding tussen de negentiende-eeuwse restau
rateurs en het schilderachtige, is ook te vinden in het 
belangrijke artikel ‘Restauration’ in de Dictionnaire van 
Cuypers’ Franse evenknie en vriend Viollet-le-Duc. 
Deze neemt afstand van het romantische beeld van de 
middeleeuwen dat hij bij zijn collegae rond 1825 aantrof,

met een nogal ironische staalkaart van romantische beel
den. Hij noemt gotische gewelven ter imitatie van Ger
maanse wouden, tot somberheid opwekkende interieurs, 
ajour-spitsen afstekend in de nevel als kantwerk in steen, 
torentjes op steunberen en elegante kolonetten die ge
welven op grote hoogte steunen.' Karakteristiek voor 
deze beelden was overigens de poging de beschouwer bij 
het kunstwerk te betrekken, emoties op hem over te dra
gen door metaforen ontleend aan natuur, klimaat, het su
blieme en rijzige.2 Viollet heeft hiervoor geen waardering 
en spreekt van een deels mystieke, deels barbaarse visie. 
Het is voor hem slechts banale wartaal, even verwerpe
lijk als de wijze waarop Alexandre Lenoir rond 1795 zijn 
Musée des Monuments Français had ingericht. Toch 
moet Viollet-le-Duc erkennen dat deze beelden hebben 
geleid tot hernieuwde belangstelling voor de monumen
ten der middeleeuwen.3 Zijn alternatief is een analyti
sche, encyclopedische studie van het verleden als voor
beeld voor het heden, volgens een methodiek die een 
weerspiegeling is van de werkwijze van de anatoom of de 
filoloog.

Deze verwetenschappelijking van de visie op de mid
deleeuwen keert ook terug in de illustraties van verhan
delingen over bouwkunst tussen 1825 en 1875. A.G.B. 
Schayes’ Histoire de l’architecture en Belgique uit 1849-50 
geeft nog sfeerbeelden van hoog oprijzende kastelen en 
kerken gestoffeerd met nietige mensen in middeleeuwse 
kledij. De romantische houtgravures in de eerste drukken 
van Lübkes Vorschule zum Studium der Kirchlichen Kunst 
maken in latere uitgaven plaats voor archeologisch ver
antwoorde stadsgezichten en doorsneden zonder stoffe
ring, arcering en perspectief. In 1846 kon de Gentse 
kunstschilder Felix de Vigne nog een Geschiedenis der mid- 
deleeuwsche bouwkunde schrijven en illustreren met een 
mengeling van veelal romantische lijntekeningen en per
spectieven, maar het eindpunt van deze ontwikkeling was 
de rijkdom aan heldere, analytische en scherpe staalgra
vures en reconstructies in Viollets al genoemde Diction
naire. Tegenover de schilderachtige architectuurtekenin- 
gen van Schaepkens staat dan het gotische visioen van de 
dertiende-eeuwse kathedraal, in een ideaalstaat welke 
nimmer hoeft te hebben bestaan: de middeleeuwen ver
beterd en overtroffen in archeologische acribie, blijkend 
uit de heldere tekenstijl van reconstructies en restaura
tieplannen.4 Het is deze kathedraal die in Cuypers’ Roer
mondse Munsterkerk gematerialiseerd lijkt te zijn.

Al in een vroeg stadium van dit korte excurs over de 
denkbeelden van Cuypers lijkt dan ook de conclusie on
ontkoombaar, dat neogotische restauratie-architecten in 
hun visie op de middeleeuwen geen ruimte lieten aan het 
schilderachtige, romantische en irrationele. Het verweer
de, met mos en klimop begroeide monument, opgaand in 
het groen, waardig drager van het patine van eeuwen zou,
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zo luidt de gangbare visie op Cuypers’ werkwijze, bij hem 
plaats hebben gemaakt voor doodgerestaureerde vor
men: metaalachtig hard, zonder inspiratie. Het wordt 
echter tijd te onderzoeken of dit beeld houdbaar is, of dat 
het aan de vooravond van een nieuwe eeuw aan een nuan
cering toe is. Hiertoe is het nodig de expliciete uitingen 
van Cuypers over het schilderachtige te bestuderen en 
vervolgens te bezien of zijn bouw- en restauratiepraktijk, 
zijn omgang met het beeld van stad en land, als schilder
achtig te typeren beelden heeft opgeroepen. Als toetsste
nen dienen de restauraties van de Kronenburger toren te 
Nijmegen en het kerkje te Asselt.

h e t  s c h il d e r a c h t ig e : impl ic ie t  e n  e x pl ic ie t  
De term ‘schilderachtig’ komt in teksten van Cuypers 
slechts enkele keren voor, vooral in zijn latere publikaties. 
In de lezing over De oude gilden en den tegenwoordige am- 
bachtsstand in 1892 te Amsterdam roept hij de Dom te 
Utrecht voor zijn luisteraars op: ‘Thans bewondert gij de 
krachtige, rijke zuilenbundels, die boven hare fraaie met 
blad gesierde kapiteelen de slanke gewelven dragen; de 
met zekerheid getrokken steunbogen en de machtige bee- 
ren met hunne logisch ontwikkelde pinakels, de geniale 
ontworpen venstertraceeringen, die het schitterend licht 
met het geheimzinnige halfdonker in schilderachtige 
schakeering afwisselt.’5 Behalve de gebruikelijke associa
ties van de gotiek met kracht, slankheid en rijkdom gaat 
het hier om de atmosfeer van licht en donker, die in ver
scheidene Cuypers-interieurs gerealiseerd werd; ik denk 
hier met nadruk aan de in ‘pleasing gloom’ ten onder 
gegane decoraties van de Maastrichtse Servaaskerk. Op 
8 november 1894 richt hij zich vanuit zijn kuuroord Burt- 
scheid tot zijn medestander Victor de Stuers. Deze was 
de auteur van de roemruchte publikatie ‘Holland op zijn 
smalst’ en sinds 1875 als referendaris bij de afdeling 
Kunsten en Wetenschappen van het Ministerie van Bin
nenlandse Zaken onder meer belast met het monumen
tenbeleid. Hij wordt algemeen gedoodverfd als de grond
legger van de Nederlandse monumentenzorg en werkte 
zeer nauw samen met Cuypers. Cuypers vraagt hem of 
een aanvraag voor restauratiesubsidie van het kerkbe
stuur te Eygelshoven, wel gehonoreerd moet worden. De 
architect meent dat men de kerk ‘quasi geheel gerestau
reerd, zelfs geschilderd en verguld [heeft] en [zij] ziet er 
van binnen en buiten frisch en netjes uit.’ ‘Door die ver
nieuwing met inbegrip van een nieuwe trap is er wel iets 
van het schilderachtige dat de fotografie vertoont verlo
ren gegaan.’6 Deze fotografie is wat later afgebeeld bij de 
beschrijving der kerk in het werk van J. Kalf, De katholieke 
kerken van Nederland en geeft een kerkje van gedrongen 
vormen met een lage toren en sterke massa- en schaduw
werking. Een belangrijk element is de ligging op een be- 
boomde hoogte, met keermuren en de door Cuypers
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genoemde trap, vergelijkbaar met het kerkje te Asselt 
waarop ik nog terug zal komen.

De jaren 1904 en 1905 zijn rijk aan uitlatingen. Op 
14 september 1904 brengt Cuypers aan de minister van 
Binnenlandse Zaken rapport uit over het Gotische Huis 
in Kampen, een bedreigd laatgotisch woonhuis met ach
tergebouw: ‘merkwaardig en schilderachtig zijn daar, 
behalve de constructie der balklagen, de ouderwetsche 
grutterij-inrichting, de keuken, enz.’ Op 13 februari 1912 
noemt hij deze keuken opnieuw ‘zeer karakteristiek en 
schilderachtig’.7 Foto’s in het Kamper Walkate-archief 
tonen tot de verbeelding sprekende ruimten met tegel
wanden, een overkragende schouw, donkere, laatgotische 
balklagen en invallend zijlicht. Op 7 mei 1904 schrijft hij 
aan zijn zoon Jos, waarmee hij tot 1900 intensief samen
werkte, over de Phoebe Hearst-competitie, waarbij het 
winnende ontwerp de oneffenheden van het terrein ge
heel heeft behouden: ‘daardoor blijft aan ’t geheel een 
schilderachtige zamenhang verzekerd.’ Ook hier zijn 
massawerking en compositie significant. Op 23 maart 
1905 noemt hij het oude Kamper raadhuis ‘in hooge 
mate merkwaardig en schilderachtig’, wat dan vooral zal 
slaan op de afwisseling tussen baksteen en natuursteen, 
de - overigens door hemzelf aangebrachte - bepinakelde 
gevelbelijningen en de open torenbekroning.8 Op 13 juni 
1905 schrijft hij aan zijn zoon over de veranderingen aan 
zijn buitengoed Op den Dries te Valkenburg, ‘waar men 
druk aan ’t werk is om onze schilderachtige, rustige, ele
gante restraite tot een algemeen ontspanningsoord te 
maken.’’

Hoewel het begrip schilderachtig pas laat door Cuypers 
gehanteerd wordt, treden al zeer vroeg in zijn bouwprak
tijk pittoreske motieven op. Cuypers was via Alberdingk 
Thijm gevoed met de ideëen van de Engelse architect en 
theoreticus A.W. N. Pugin. Deze vergeleek de gedegra
deerde bouwkunst van zijn tijd met de geïdealiseerde, 
katholieke middeleeuwen. Hij beschreef in 1841 hoe de 
bouwers van de middeleeuwen ‘regulated their plans and 
designs by localities and circumstances; they made them 
essentially convenient and suitable to the required pur- 
pose, and decorated them afterwards.’ Deze beginselen 
leidden tot een asymmetrische planning met opklimmen
de massa’s en speelse vormen in plattegrond en opstand.10 
Gecombineerd met Viollet-le-Ducs dictum ‘Toute forme 
qui n’est pas indiquée par la structure doit être repous- 
sée’, leidde dit tot opvattingen die Cuypers als volgt om
schreef:

Het gebouw moet in zijne uiterlijke verschijning de uitdruk
king zijn van zijne inwendige bestemming. De bouwstoffen 
moeten gebruikt worden overeenkomstig hare geaardheid en 
natuurlijke eigenschappen en den vorm aannemen die hier-
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3 Nijmegen, Kronenbur- 
gerpark, uitgevoerde park- 
aanleg naar het plan Ros- 
seels. Ansichtkaart, eind 
negentiende eeuw.

mede overeenstemt. [...] Elke vorm die niet door de constructie 
wordt aangeduid, moet verworpen worden."

In het in 1854 gebouwde landhuis Aerwinkel te Poster- 
holt is dit beginsel aanwezig in de gevelcompositie die de 
opeenvolging der ruimten verraadt. Het levendige sil
houet van daken en torentjes geeft een kasteelachtig 
karakter en verzacht de overgang tussen huis en park. Het 
Fragmentengebouw aan het Rijksmuseum werd in 1895 
door de directeur van het Rijksmuseum als schilderach
tig ervaren door een levendige compositie die was voort
gekomen uit de losse koppeling van heterogene bouw- 
fragmenten. Cuyperskerken als die in Druten en Netter- 
den laten de ruimtelijke dispositie uitwendig spreken in 
contrastrijke silhouetten, die met scenische middelen als 
de opeenvolging van geveltjes en daken en de contrasten 
tussen horizontalen en verticalen een stedelijk silhouet 
suggereren.

Van groot belang zijn de torens waarmee de architect 
het silhouet van de groeiende steden verrijkte. In Am
sterdam geven torenrijke dakenlandschappen de plaats 
van het kerk- of museumgebouw in het stadsbeeld aan. 
De spitsen blijken vaak uiterst gevoelig geplaatst te zijn, 
getuige onder meer de wijze waarop de Vondelkerk de 
door Gérard Brom schilderachtig genoemde Amster
damse Vondelstraat afsluit en de drie torens van de Post- 
hoornkerk van dichtbij en veraf het stadssilhouet verrij
ken. Ook bij restauraties is de werking van toegevoegde 
spitsen en topgevels in het stedelijk beeld van essentieel 
belang. Niet toevallig steekt in Kampen de gerecon
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strueerde geveltop van het Gotische Huis juist boven de 
overwegend laat-negentiende-eeuwse lijstgevels van het 
IJsselfront uit. In Zutphen zou Cuypers’ rijzige spits op 
de Drogenapstoren een complement hebben gekregen in 
een neogotische Walburgistoren, als de architect erin zou 
zijn geslaagd de aloude peperbus te vervangen door de 
oorspronkelijke naaldspits. Voor dergelijke plannen wa
ren de door De Stuers verzamelde oude stadssilhouetten 
vaak de inspiratiebron. In Breda mislukte het plan om de 
achttiende-eeuwse spits van de Lieve-Vrouwekerk door 
toevoeging van pinakels en bol het karakter van de go
tische bekroning van de oude gravures terug te geven. In 
Maastricht was en is de invloed van Cuypers op het door 
De Stuers al vroeg in een panorama getekende stedelijk 
silhouet zeer groot. De bekroningen van de Servaaskerk, 
Lieve-Vrouwekerk en de hervormde Janstoren dragen 
nog steeds zijn stempel. Alleen de toren van Sint Matthijs 
mocht zijn barokke koepel behouden, al had Cuypers 
al een project getekend voor een tweemaal zo hoge laat
gotische toren met hoekspitsjes, torentjes en open lan
taarn. Zo trachtte de architect de aloude representanten 
van een geïdealiseerde middeleeuwse maatschappij hun 
plaats opnieuw te geven binnen stadsbeelden, die door 
industrialisatie en schaalvergroting deze traditionele 
hoofdmomenten dreigden te verliezen ten faveure van 
schoorstenen en fabrieken. Dit is hem gelukt in Sittard, 
Maastricht, Nijmegen en Venlo. Nog in 1916 zal hij een 
lans breken voor het herbouwen van het torentje van 
de Utrechtse Agnietenkapel omwille van het stedelijk 
beeld.12
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‘e e n  c ie r a a d  d e r  g e me e n t e ’ De stad Nijmegen 
zal na de opheffing van de vesting als gevolg van de Ves
tingwet van 1874 sterk in omvang toenemen. Na aankoop 
van de zo knellende wallen door de gemeente in 1878 vol
gen de uitbreidingsplannen elkaar snel op.'3 Zowel in 
de plannen van F.W. van Gendt (1877 of iets ouder), 
W.J.Brender a Brandis (1878) en B. Brouwer (1878) is er 
sprake van een letterlijke omsingeling der stad, met ten 
westen een parkaanleg in Engelse landschapsstijl met 
een waterpartij, delen van de walmuur, de ‘Roomse Voet’ 
en de kruit- of Kronenburger toren uit ca. 1420. Bij Van 
Gendt is dit park betrekkelijk ondiep met ten zuiden van 
de toren een doorbraak naar de straat Achter Valburg. 
Brender a Brandis geeft het park wat meer diepte terwijl 
Bert Brouwer, wiens uitbreidingsplan uiteindelijk gerea
liseerd zal worden, de hoofdlijnen van het huidige Kro- 
nenburgerpark met walmuur en twee vestingtorens al 
weergeeft. Eind 1880 tenslotte zal het Kronenburger- 
park volgens het plan van de Belg Leopold Rosseels 
worden aangelegd, na diens dood uitgevoerd door zijn 
broer Lieven.'4

In december 1875 onderzoeken de Rijksadviseurs voor 
de Monumenten van Geschiedenis en Kunst, waarin 
Cuypers en De Stuers een belangrijke rol spelen, op ver
zoek van het ministerie van Financiën of het zinvol is de 
Kronenburger toren te handhaven. De conclusie luidt op 
31 mei 1876 positief: de muur van 1567 met de toren is 
gaaf bewaard en kan ‘in een fraai en cierlijk wandelpark 
herschapen’ ‘een cieraad der gemeente Nijmegen’ wor
den.'5 Op 30 december pleiten de adviseurs tevens voor 
het instandhouden van een deel van de walmuur, welke 
‘een welkom motief’ oplevert voor de parkaanleg. In 
potlood is, mogelijk door Victor de Stuers, toegevoegd 
dat instandhouding als schilderachtige ruïne geboden 
lijkt. Financiën blijkt in juni bereid de toren te behouden 
en hem eventueel over te dragen aan de gemeente die de 
vesting slecht. Deze overdracht acht De Stuers op 1 juli 
1876 niet raadzaam, hij pleit er tegelijk voor de omvang 
van het te behouden terrein voor de ontmanteling vast te 
stellen, zodat meer rekening gehouden kan worden met 
‘het historische en architectonisch karakter’ van het ge
bouw. Op 16 maart 1881 wordt de toren met een gebied 
van 45 meter eromheen door Domeinen overgedragen 
aan Binnenlandse Zaken.

Een opname van ca. 1875 toont de imposante toren tegen 
de zeer verbrokkelde vestingmuur. Het metselwerk van 
de onderbouw komt betrekkelijk gaaf over. De tweede 
geleding is wat meer aangetast, terwijl op de omgangen 
verbrokkelde resten van de kantelen, aan de oostkant nog 
tot de volle hoogte, lijken te wankelen. Van Gendt heeft 
al in maart 1876 een begroting voor noodherstel opge
steld. De Stuers meent dat grondig herstel beter is: bij

het afnemen van losse stenen kunnen immers ‘de noo- 
dige aanwijzingen voor de kennis van de oorspronkelijke 
toestand der kanteelen’ verloren gaan. Op 18 juni 1877 
hebben de Rijksadviseurs een begroting gereed tot een 
bedrag van f14.206,50 voor het schoonmaken van het 
metselwerk, aanbrengen van voegwerk, het maken van 
kraagstenen, spuwers en klinkervloeren aan de galerijen 
en het openen der schietgaten.

Op 28 november belast de minister Cuypers met het 
herstel, dat via een aantal onderhandse overeenkomsten 
met de aannemer C.H. Peters wordt uitgevoerd onder 
toezicht van J.J. van Langelaar, een leerling van Cuy
pers.'6 Deze was eerder belast met de restauratie van de 
kerk te Stedum en neemt op dat moment voor Cuypers 
niet alleen de kerken in Deurne, Oosterhout en Wouw 
onderhanden maar is ook uitvoerder van diens plannen 
voor de Nijmeegse stadhuisgevel.'7 Men begint in 1878 
met dak en bekroning, de kantelen, de blauw hardstenen 
waterspuwers en zandstenen corbeaus van de bovenste 
omgang en het voegwerk en de luiken aan de tweede gele
ding. Dan volgt in 1880-81 de benedenomgang met kante
len, zes spuwers en 48 corbeaus, waarbij Peters de slechte 
delen met schoongemaakte afkomende en bij te leveren 
stenen van elders moet metselen. Zorg voor kleur en sfeer 
van het metselwerk blijkt uit de formulering dat ‘harde 
oude steenen in kleur en grootte overeenkomend met het 
oude werk’ gebruikt moeten worden. In 1883 worden de 
laatste werken, het plaatsen van luiken en vloeren en trap
pen inwendig, zo zuinig mogelijk afgemaakt en plaatst 
men op het dak de keizerskroon. In 1885 wordt het beheer 
over het herstelde bouwwerk overgedragen aan de bouw
kundige voor de gebouwen van onderwijs J. van Lokhorst, 
terwijl de gemeente er tuingereedschap in gaat bergen.'8

Vergelijking van opnamen voor en na de restauratie 
met de bestaande toestand maken duidelijk dat Cuypers 
redelijk terughoudend is geweest. Kantelen en galerij 
zijn naar de bestaande toestand aangevuld, terwijl het 
nieuwe metselwerk in kleur is aangepast aan het oude 
werk. Vlekken in het muurwerk maken duidelijk dat in de 
onderbouw veel oud voegwerk gespaard is gebleven. De 
herstelde kantelen hebben de toren een hoekiger en ook 
weerbaarder karakter gegeven, dat Cuypers en Van Lok
horst rond 1890 zal inspireren bij een plan voor de te re
construeren hoektoren van kasteel Radboud te Medem- 
blik. Deze twee geledingen tellende gedrongen variant 
van de Nijmeegse kruittoren bleef echter onuitgevoerd.

De omgeving van de toren toont na de restauratie een ge
heel ander beeld. Voor 1878 een open voorterrein waarin 
vervaagde en ingezakte sporen van droge grachten, aard
werken en lunetten; na de aanleg van het park een toren 
die zich spiegelt in een waterpartij, omgeven door jong 
groen tegen een gedeeltelijk verlaagde en geconsolideer-

4 Asselt, kerkje in 1915. 
Foto Ad. Mulder, Rijks
dienst voor de Monumen
tenzorg.

de vestingmuur. Cuypers heeft zich in opdracht van de 
minister bemoeid met de omgeving van het monument, 
hetgeen zeker gerechtvaardigd was aangezien het Rijk 
een deel van de omliggende gronden in eigendom had. 
Daarenboven wisten Cuypers en De Stuers hoe de om
geving de restauratie van een monument kan afronden. 
Cuypers kon hiervoor teruggrijpen op een der eerste 
jaargangen van de Dietsche Warande van zijn zwager 
J.A.Alberdingk Thijm, waarin J. M. Dautzenberg al had 
gepleit voor de tuinkunst, als schepster van geïdealiseer
de, schilderachtige landschappen.'9

Nijmegen bezat in het in eerste aanleg uit 1797 date
rende Valkhofpark een belangrijk ouder voorbeeld van 
ruïneuze monumenten behouden in een groene entou
rage. Deze aanleg was bedoeld om de werking van de 
zogenaamde Karolingische Kapel — die in werkelijkheid 
veel jonger is — en de absisruïne op het gemoed te verster
ken door ‘hemelhooge treurwilgen, de treuresch en de 
zwarte beuk.’20 Het opnemen van historische gedenk
tekens in parken en wandelingen was al sinds de late acht
tiende eeuw een middel voor het oproepen van gevoelens 
van melancholie en het aanzetten tot meditatie. Deze 
denkwijze was in de tweede helft van de vorige eeuw nog 
allerminst uit het geheugen weggezakt, zoals blijkt uit 
de wijze waarop Cuypers’ leerling A.C. Bleys in 1868 in de 
‘wandeling’ van Hoorn de oude Maria- of Kruittoren of 
als gave toren dan wel als ruïne in het groen wilde opne
men.2' Om een dergelijke werking ook bij de Nijmeegse

kruittoren te bereiken pleitten de Rijksadviseurs al in 
1876 voor aanleg van een openbaar wandelpark rond toren 
en walmuur.

In het Cuypersarchief bevindt zich een kladje, van 
16 februari 1881, waarin de architect kritiek geeft op de 
parkplannen van Rosseels. Hij is van mening dat ‘wil men 
den Kronenburgertoren zijn eigenaardig karakter niet 
ontnemen’ de waterpartij zo aangelegd moet worden ‘dat 
de toren een gedeelte zijner grachten schijnt behouden te 
hebben.’ Hierbij heeft hij echter geen rekening gehouden 
met het gegeven dat de toren oorspronkelijk door droge 
grachten omringd was. De romantische spiegeling in het 
water is dus een volkomen nieuwe schepping. Het plan 
van de Belg acht hij te versnipperd door talrijke wegen. 
‘Zoo meen ik echter dat aan het geheel zooveel mogelijk 
de historische herinneringen moeten trachten te behou
den hetgeen verkregen kan worden door de aanleg meer te 
maken [volgens] het door mij daarvan gemaakte schets
ontwerp dat ik de vrijheid neem hierbij te voegen.’ Hij 
heeft hierin ‘rekening gehouden met de bestaande toe
stand en zoo veel mogelijk de hoogte bewaard, die de oude 
versterking en de aardwerken aanbieden.’ Zo wordt ‘aan 
den Kronenburgertoren als aan de ommuring het eigen
aardig karakter gelaten.’ In de bijbehorende tekening 
heeft de architect met vlotte lijnen groen en waterpartijen 
aangegeven. De minister bericht burgemeester en wet
houders op 24 februari conform dit voorstel en merkt op 
wat een aangenaam gezicht de spiegeling van het monu-
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ment in het water zal opleveren. Cuypers’ schets heeft 
dan de gedaante gekregen van een ingekleurde platte
grond.22 In vergelijking met het plan-Brouwer van 1878 en 
de uitwerking door Rosseels na 1881 blijkt dat Cuypers 
het aantal paden en groeneilanden heeft verminderd. Zijn 
waterpartij is kleiner en omvat de toren en een deel van de 
walmuur. De zichtassen naar de toren zijn ingetekend. De 
wandelaar heeft slechts vanaf het aan het water grenzen
de pad een onbelemmerd zicht op het bouwwerk. De 
overige paden slingeren zich door het park en bieden op 
gezette momenten slechts smalle doorkijkjes op toren en 
muur. Dit wordt veroorzaakt door groen en boompartijen 
op de kruisingen der paden, geheel volgens de inzich
ten van Dautzenberg, die de werking van ‘uitzichten’ en 
‘wateraenleggingen’ op de schoonheid van het park had 
benadrukt. Cuypers schiep volgens diens schilderachtige 
tuinopvattingen een grillig geheel met hoogteverschillen, 
waarin de steeds opnieuw vanuit een andere hoek zicht
bare toren de rol speelt van een acteur in een wisselend 
decor, dat de beschouwer steeds opnieuw herinnert aan 
de middeleeuwse geschiedenis van de Keizerstad. De 
factor beweging is hierin uiterst belangrijk, want juist de 
verschuivingen en wisselingen in het beeld maken de be
schouwer tot deelhebber aan de geschiedenis.

Rosseels neemt een deel van Cuypers’ ideeën over, zo
als blijkt uit diens schrijven aan de minister van 20 juni 
1881. Hij heeft met b &w  de plannen doorgesproken en 
er zijn enige wijzigingen aangebracht conform zijn ge
dachten, hoewel de vele paden zijn gebleven. Interessant 
is dat Rosseels nabij de toren evenals in het Valkhofpark 
een melancholieke sfeer heeft trachten te scheppen door 
het planten van rode beuken, een treurwilg en treurbeuk. 
Cuypers’ aandeel wordt afgesloten met een briefwisseling 
over de verlaging van de verweerde walmuur ter verbete
ring van het uitzicht der bewoners. Op 25 januari 1882 
vraagt hij De Stuers om advies: ‘Zorg dat gij tijd hebt 
en niet te gauw weg loopt, want ik heb bij B&w van Nij
megen bereikt dat men een groot deel van de oude stads
muur wil behouden inclusief de onder de naam « Roomse 
voet» bekende waltoren.’ Aan het nog verder verlagen 
van de muur wil hij niet meewerken. Getuige een onge
dateerde vraag-antwoordbrief met schets vreest De 
Stuers dat achter de walmuur, aan de stadszijde heren
huizen als ‘afschuwelijke portland cementbakken’ zul
len verrijzen. Cuypers bevestigt dit en pleit voor het plan
ten van bomen achter de muur. Deze mag wel verlaagd 
worden, maar trapsgewijs en niet volgens de vloeiende 
lijn die de gemeente voorstelt. Dan zou een rollaag in 
sterke specie aangebracht kunnen worden. Op de afge
dekte muur ‘zou ik over de geheele lengte eene beplanting 
met klim-op enz. aanbrengen, waardoor het schilder
achtig effekt niet alleen wordt bevorderd maar ook het 
behoud van den muur verzekerd wordt.’23 In 1882

wordt dit voorstel overgenomen. Sindsdien is door res
tauratie en verdwijning van de klimop het effect van de 
begroeide en verweerde buitenhuid verloren gegaan. De 
beoogde wisselwerking tussen toren en groen is echter 
gebleven.

e e n  r o o ms  l a n d s c h a p Werd in Nijmegen het park 
aan het bestaande monument aangepast, er als een decor 
omheen gedrapeerd ter verhoging van de werking, in 
Asselt gebeurde in 1916-17 het omgekeerde: hier werd 
het kerkje van rector J. H. Pinckers gerestaureerd en uit
gebreid onder gebruikmaking van de mogelijkheden en 
beperkingen die de ligging aan de Maas bood. In de woor
den van de rector: ‘Eenig mooi is dit monument geworden 
en reeds nu door duizende van alle steden des lands be
zocht.’24 Dat pater Sassen in hetzelfde jaar kon spreken 
over ‘het Roomsche landschap’ hangt ongetwijfeld samen 
met de ligging van het romaanse kerkje aan de Maas, om
geven door een bastionachtige keermuur met snoeilinden 
bekroond, een silhouet dat in zijn romaanse vormen leek 
te heersen over de lage boerenhuizen aan de oever. Een 
overromantisch en geïdealiseerd beeld, de illusie van een 
natuurverbonden platteland, katholiek van nature, al 
vroeg uitgebuit als toeristische trekpleister. In 1934 wordt 
gesproken over ‘een schrijn, in schoone verhoudingen 
uit de gele steen geslepen; maar altijd ook weer, sterk en 
hecht gedrongen op zijn terp gezet, als een veilig toe
vluchtsoord bij nood en ontij; een burcht Gods.’25

Voor de ingrepen door Cuypers was het kerkje een ver
vallen, tweecellig romaans gebouwtje, bestaande uit een 
elfde- en twaalfde-eeuws schip en koor op kwadratische 
grondslag. De oorspronkelijke westtoren was na de in
storting door het ondermijnende Maaswater vervangen 
door een laatgotische bakstenen toren tegen de oostzijde 
van het koor, het kerkje was opgetrokken uit maaskeien 
en hergebruikt Romeins baksteenmateriaal, met uitzon
dering van de in de zestiende of zeventiende eeuw in 
baksteen herbouwde westzijde van het schip. Bouwspo- 
ren, decoratief witwerk en vele wijzigingen in het ver
weerde muurwerk versterkten het schilderachtige beeld 
dat het landschap bood.

Het armlastige kerkbestuur vraagt een rijksbijdrage 
voor de restauratie en uitbreiding.26 Pinckers beschrijft 
de wijze van uitbreiding uitvoerig: ‘Daar de toegang tot 
de kerk aan de Oostzijde mogelijk is en den toren ook aan 
deze zijde tegen het oude koor is aangebouwd, is de ver- 
grooting aan de Westzijde ontworpen met behoud van de 
oorspronkelijke Noord en Zuidwestelijke hoekmuren der 
Oude Kerk, waardoor eene regelmatige vierkante ruimte 
verkregen wordt, van ruim 56 m2, welke op dezelfde wijze 
kan overdekt worden als het oude koor met een Kruisge
welf. Hieraan sluit (wel is waar ten westen) het nieuwe

5 Asselt, kerkje in 1992. 
Foto auteur.

koor, dat wegens gebrek aan terrein niet quadraatsch 
zooals het oude koor maar over een langwerpig vierkant 
met een Kruisgewelf en platte afsluiting kan gedekt wor
den, terwijl op deze wijze een doelmatige verlichting bo
ven het altaar door een roosvenster gevonden wordt. Ten 
Noorden van dit koor komt dan een zijkapel, geschikte 
plaats voor de kinderen, met een toegang voor het zang
koor, dat daarboven gevonden wordt. Ten Zuiden de Sa
cristie met bovenverdieping voor het bergen van de 
Kerkbenoodigdheden en sieraden. Daar er betrekkelijk 
nog zooveel van het oorspronkelijk gebouw kan behou
den blijven, ligt het voor de hand, dat dit geheele nieuwe 
gedeelte op dezelfde wijze en met dezelfde soort ma
terialen worden opgebouwd, zoodat het een volkomen 
harmonisch geheel met den oorspronkelijken bouw zal 
verkrijgen.’ De eerste tekeningen van dit plan dateren van 
maart 1916.27 Op 31 maart 1917 laat de architect weten 
dat de door N. van der Schuit geleide werken gereed 
zijn.28

Cuypers heeft de uit maaskeien opgetrokken delen der 
kerk gehandhaafd en tot uitgangspunt genomen voor een 
westelijke uitbreiding op een wijze die vergelijkbaar is 
met zijn eerdere aanpak, in 1894, van de vergroting van 
de kerk te Nijswiller.2’ Het muurwerk van het koor en de 
oostelijke helft van het schip in Asselt zijn amper gewij
zigd, al werden er wel rondboogramen aangebracht. Het

jongere baksteen metselwerk is verwijderd, de steunbe
ren zijn vervangen door nieuwe van veldkeien, maar de 
hoekblokken en het secundair verwerkte romeinse mate
riaal bleven gehandhaafd, al schijnen aan de zuidzijde 
enkele blokken iets verplaatst. Het zeventiende-eeuwse 
poortje aan de noordzijde mocht ook blijven. De grens 
tussen origineel en vernieuwd breuksteenwerk is aan 
noord- en zuidzijde te trekken aan de hand van het voeg
werk. De daken van schip en koor zijn iets verhoogd en in 
helling gelijk getrokken. De westpartij met het nieuwe 
koor, de crypte en de nevenruimten fungeert als tegen
wicht tegen de oosttoren en het oude koor. Hierdoor 
bezit de eigenlijke kerkruimte de logische geometrische 
opzet van een kwadraat geflankeerd door twee kleinere 
vierkanten. Deze symmetrie wordt echter gemaskeerd 
door de behandeling van de nevenruimten. Deze bevin
den zich met hun steunberen en ronde traptorens op de 
rand van het kerkplateau en geven het geheel een weer
baar karakter, inderdaad een burcht Gods. Door het ge
bruik van de breuksteen en de detaillering van torens en 
steunberen maakt het geheel een uiterst schilderachtige 
indruk. Het inwendige, tot 1916 een met blokverbanden 
versierde, deels vlak gedekte ruimte met een barokaltaar, 
heeft door de mergelbekleding en de twee achtdelige koe
pelgewelven, gekopieerd naar het originele koorgewelf 
met uitwaaierende steensnede, een wat conventioneler 
karakter gekregen. De altaren zijn naar ontwerp van
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Eugene Lücker uitgevoerd. De geschilderde decoraties in 
blauw, geel-bruin en rood werden in 1953 afgewassen.30

Het schilderachtige aspect wordt versterkt door Cuy- 
pers’ opvatting van de redegevende bouwkunst. Dit be
ginsel stelt, in navolging van onder meer Pugin en Viollet- 
le-Duc, de structuur boven het ornament en laat de in
wendige verdeling der ruimten die in het uitwendige 
wordt uitgedrukt de compositie bepalen, niet alleen in 
massa maar ook in details. In Asselt wijken de ramen van 
de sacristie en nevenruimten af van de rondbogige kerk
ramen door hun rechte lateien, de hoogte van de kerk
vloer is als een rollaag in de steen herkenbaar en de trap- 
torens tonen hun functie niet alleen in de klimmende 
ramen maar ook in de treden suggererende verspringende 
blokken. Opvallend is de wijze waarop de functie en vorm 
inspelen op de beperkingen van het terrein: het pad rond 
het koor wordt wegens ruimtegebrek met getrapte nissen 
door de steunberen geleid. De vormentaal lijkt in zijn 
soberheid aansluiting te zoeken bij Berlages opvatting 
van de impressionistische bouwkunst. Deze had immers 
in 1894 bepleit hoe de architect van de late negentiende 
eeuw zijn werk kon bevrijden van historiserende orna- 
mentrijkdom door het te reduceren tot ‘het eenvoudig 
groote mooi’, tot een kunst van grote eenvoud. Dit begin
sel komt tot uiting in het sobere, monumentale karakter 
van de Amsterdamse Beurs, die in de eenvoudige muur
vlakken toch een grote rijkdom aan details toont.3' De 
uitbreiding draagt dan ook eerder een eigentijds dan een 
historiserend karakter. Door de eenvoudige geometrische 
compositie der bouwdelen heeft Cuypers het geheel aan 
laten sluiten bij de grote vormen en de sfeer der omge
ving, het door velen zo geroemde ‘roomse landschap’.

e pil o o g : d e mu u r  v a n h e t  c u y pe r s h u is De 
positieve mening van Jan Kalf over het werk te Asselt is 
opvallend tegen de achtergrond van de felle discussie die 
vanaf 1908 over de restauratiebeginselen werd gevoerd, 
onder meer bij de restauratie van het kasteel Door- 
werth.32 Al vanaf 1875 had de historische restauratie- 
opvatting van Cuypers c.s. kritiek ondervonden, deels 
ingegeven door oprechte zorg voor het behoud van oor
spronkelijke schoonheid, deels door broodnijd van col
legae. Velen voelden zich gepasseerd omdat Cuypers na 
1879 vrijwel alle restauraties die van rijkswege subsidie 
ontvingen uitvoerde of tenminste controleerde.33 Pas na 
1900 begon de kritiek van jonge kunstenaars en oudheid
kundigen, waaronder Jos Cuypers, A.W.Weissman en 
Jan Kalf, effect te sorteren. Kalf, Jos Cuypers en leden 
van de Nederlandsche Oudheidkundige Bond trachtten 
te komen tot het opstellen van restauratiebeginselen.34 
Dit leidde uiteindelijk tot de formulering van de Grond
beginselen en voorschriften van 1917, waarin de term res
tauratie niet meer voorkomt. Deze brochure verwoordde

de beginselen van de nieuwe richting, terwijl de kritische 
commentaren en alternatieve voorstellen van Cuypers, 
De Stuers en Van Riemsdijk in voetnoten waren opgeno
men. Cuypers zou de brochure op 22 juni 1918, kort voor 
zijn aftreden als voorzitter, in de vergadering van de pas
benoemde Rijkscommissie voor de Monumentenzorg 
nog eens kritiseren en niet verbindend verklaren, een in 
die omstandigheden machteloos gebaar.35

In verband met de opvattingen over het schilderachtige 
zijn de artikelen 11, vi 1 en vi 11 van belang. Artikel 11 ver
klaart de kunstwaarde van monumenten als een samen
stelling van een geschiedkundig en een schoonheidsbe- 
standdeel. Dit laatste begrip wordt vervolgens opge
splitst in de bouwkunstige schoonheid en de schilderach
tigheid. Artikel vn wijst op de tegenstelling tussen beide 
componenten: de eerste vraagt immers ‘het gave en volle
dige’, de tweede ‘het oud aanzien, zelfs het vervallen 
uiterlijk, in het algemeen dat wat de Engelschen [Ruskin 
en Morris, w v l ] de «huid» van het gebouw hebben ge
noemd, het toevallige dus, het door den tijd gewordene.’ 
Waar artikel vm het belang van de ‘gemakkelijker te 
bevredigen eischen van oudheidkunde en schilderachtig 
aanzien’ laat prevaleren boven de vrijwel onmogelijk te 
herstellen oorspronkelijke bouwkunstige schoonheid, 
vonden Cuypers c.s. dat dit herstel niet a priori onmoge
lijk mocht heten. De oorspronkelijke schoonheid was 
voor hen van primair belang, het voldoen aan de eisen van 
oudheidkunde en schilderachtig aanzien was weliswaar 
belangrijk, maar dit kon in het heetst van de strijd niet 
zomaar erkend worden.3“

Ondanks zijn in onze ogen vaak harde materiaalbe- 
handeling, men denke aan de machinale baksteen en de 
in 1919 in de Rijkscommissie voor de Monumentenzorg 
door prof.A.Odé als weinig pittoresk gekritiseerde be
werking van de natuursteen,37 had Cuypers wel degelijk 
belangstelling voor het schilderachtige, levendige effect 
van het verweerde, door de tijd getekende historische 
bouwmateriaal. Hij zal deze hebben gekregen onder in
vloed van Alberdingk Thijm, die meer dan eens zijn waar
dering voor het schilderachtige Oudhollandse stadsbeeld 
had uitgesproken.38 Zijn gevoeligheid voor de huid van 
het gebouw is gebleken uit talrijke adviezen over behoud 
van oude bouwmaterialen en kwam pregnant naar voren 
in een brief van 22 mei 1908 aan Delphine Povel, de vrouw 
van Jos. Deze wilde haar huis — het linkerdeel van het 
Roermondse Cuypershuis — met klimop laten begroeien, 
zoals haar schoonvader dit indertijd met zijn huis in de 
Vondelstraat had gedaan. Cuypers wees dit af omwille 
van de symmetrie met de gevel van het schrijnwerkers- 
atelier. Ook het banale pleisterwerk dat zonder zijn mede
weten de westgevel al ontsierde zou het metselwerk zijn 
eigenaardige kleur laten verliezen. Hij besloot: ‘Oude 
muren van baksteen hebben voor mij dezelfde charme, als

oude boomen met jeugdige takken en nieuwe bladeren, 
komen er nog bloemen bij dan verhoogt dit het genot der 
oogen en verblijd [sic!] de ziel.’39

Dat de schilderachtige restauratie van het Asseltse 
kerkje bij de voorstanders van de nieuwe beginselen ge
nade, ja zelfs waardering vond is een gegeven, dat niet 
alleen te verklaren is uit piëteit voor de bijna negentig
jarige architect. In Cuypers’ restauratieopvattingen wa
ren schilderachtigheid en het architectonisch schone 
soms verenigbaar. In Nijmegen werd de gerestaureerde 
waltoren in een schilderachtig gecomponeerd landschap 
gedacht; in Asselt, waar de architect wel moest afzien van 
het herstel van de oorspronkelijke schoonheid hanteerde 
hij rationalistisch-schilderachtige, haast Berlagiaanse 
vormen. Men kan stellen dat Cuypers hier in weerwil 
van zijn uitlatingen toch in de geest van de Grondbegin
selen heeft gewerkt, terwijl ook Berlages opvattingen 
over impressionistische architectuur, gezien hun goede 
onderlinge verhouding, niet aan hem voorbij kunnen zijn 
gegaan.40 Het dictum van artikel xxn ‘behoud gaat voor 
vernieuwing’ is gevolgd voor zover het ging om de ro- 
maanse delen van het kerkje. Met de zestiende- of mo
gelijk zeventiende-eeuwse westpartij had hij minder 
scrupules, maar oud en nieuw werk werden in kleur en 
textuur wonderwel met elkaar in overeenstemming ge
bracht. Zijn vergroting ten slotte droeg, geheel volgens 
artikel xxiv, ‘duidelijk den stempel van den tijd, waarin 
zij ontstond.’

De gangbare tegenstelling tussen het rigoureuze restau
reren van de historiserende architecten en het behoud 
van het schilderachtige blijkt bij nadere beschouwing van 
Cuypers’ praktijk minder pregnant dan men zou denken. 
Het contrast lijkt zeer gekleurd door de invloed van de 
nieuwe beginselen en de restauratiestrijd kort na 1900. 
De negentiende-eeuwse restauratiepraktijk bediende 
zich van het monument voor het toevoegen van nieuwe 
waarden, waarbij het schilderachtige, evocatieve naast 
het educatieve en het nationale een bescheiden plaats 
vond.4' Dat betekende een aanpassing aan eigentijdse 
eisen, een actualisering van het vervallene met weinig 
schroom voor het vergane, in schoonheid stervende frag
ment. In de restauratie- en ontwerppraktijk van de latere 
Cuypers speelt het schilderachtige wel een rol, al blijven 
de compositie van het object, de functie en de plaats in 
het stadsbeeld prevaleren boven het patine. Hoewel de 
architect aan het einde van zijn lange leven de geest van 
de nieuwe richting in zijn restauratieopvattingen een 
plaats geeft, blijft hij tot zijn dood deze beginselen ont
kennen en kritiseren.

1 Peeters, ‘Dichterlijke visies op de gotische kathedraal. Van 
Verlaine tot Marsman’ geeft talrijke voorbeelden van deze 
literaire verwerking van schilderachtige en sublieme visies op 
het fenomeen kathedraal.

2 Cf. Van Hellenberg Hubar, ‘Deelhebben aan de kunst. Thijm 
als romanticus’.

3 Tent.cat. Paris, Hotel de Sully 1979, Le gothique retrouvé 
avant Viollet-le-Duc.

4 Cf. mijn artikel ‘Een visioen van glorievolle monumenten. 
Waarden en achtergronden van de monumentenbeschrijving’, 
m.n. pp. 183-86.

5 Cuypers, De oude gilden en den tegenwoordige ambachtsstand, 
pp. 5-6.

6 Den Haag, Algemeen Rijksarchief, J.A.A.Bervoets, Inventa
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P-547-
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King, Les Vrais Principes de LArchitecture Ogivale ou Chrétienne 
avec des Remarques sur leur Renaissance au Temps Actuel.

11 Cuypers, ‘Nieuwe kerk van den heiligen Dominicus te Amster
dam’, Bouwkundig Weekblad 6 (1886), pp. 196-98. Van Leeu
wen, ‘Alberdingk Thijm, Bouwkunst en symboliek’; Oxenaar, 
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ber 1880 en 24 februari 1881 handelen respectievelijk over de 
begroting voor de zijgevel van het raadhuis en de problemen bij 
genoemde kerken.

18 Plattegronden van de verdiepingen en omgangen zijn afgebeeld 
in de Mededeelingen van de Rijksadviseurs, ’s-Gravenhage 1921, 
no.75.

19 Dautzenberg, ‘Warande-gedachten’, pp.1-16.
20 Ten Hoet, Het Geldersch Lustoord of beschrijving van de stad 

Nijmegen en derzelver omstreken, pp. 18-19; Doedenhofen, ‘Het 
Valkhofpark’, pp. 109-22.

21 Schagen,T C.-ö/eys (1842-1912), p.n.
22 Deze wordt thans bewaard bij r d mz , Foto- en tekeningen

archief, no. 20066.
23 Het gebruik van klimop kon ook een verhullend karakter heb-
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ben. Volgens brief 269 in het Familiearchief stelde Cuypers op 
19 maart 1885 voor de poorten uit Groningen en Deventer bij de 
opstelling in de Rijksmuseumtuin niet aan te vullen: ‘Een goed 
denkbeeld ter bezuiniging zou zijn om het ontbrekendegrooten- 
deels van baksteen op te bouwen en onder klimop te verbergen.’ 
Ook bij de kerk te Doesburg zal hij in 1914 pleiten voor een be
planting van het lelijk bepleisterde basement met klimop.

24 Pinckers aan het ministerie van Binnenlandse Zaken, r d mz , 
Pandsdossier 231,14 september 1916.

25 Sassen, ‘Oud en nieuw uit Sprookjesoord’, p. 25. Van de ro
mantisering van de plek getuigen ook: Geschiedenis van Asselt. 
Zijn monumentaal kerkje en folkloristische gebruiken, 1934 en Van 
der Ven, Asselt aan de Maas. Het citaat is te vinden in het tweede 
werk op p. 5.

26 Voor de perikelen rondom de financiering van dit uiteindelijk in 
kosten verdubbelde werk verwijs ik naar mijn in 1994 te verde
digen proefschrift: De herschepping van het verleden. P.f. H. Cuy
pers als restauratiearchitect (1850-1918).

27 Op een tekening is de datering later gecorrigeerd naar maart 
1915, dit lijkt onwaarschijnlijk daar de stijl geheel identiek is 
aan de latere schetsen en Cuypers pas na december 1915 over 
de gegevens en foto’s van Mulder kon beschikken.

28 Overigens zullen ook na 1922 nog ingrijpende maatregelen 
noodzakelijk zijn. Overstromingen leidden toen tot scheurvor
ming. Kalf pleit in een brief aan Pinckers voor voortzetting 
van de werken door Jos Cuypers ‘in den geest van den overle
den Meester als overeenkomstig het gevoelen der Monumen
ten Commissie.’ Ook voor dit herstel aan daken, ring-, keer- 
muur en crypte wordt een rijksbijdrage gegeven, terwijl nog in 
1928 het rijk ook bijdraagt aan de onder Cuypers nog voltooide 
meubilering.

29 Hier is aansluitend aan de herbouwde oostpartij een nieuwe 
driebeukige uitbreiding gekomen, die bij de uitvoering in ver
gelijking met de tekeningen wel wat aan schilderachtigheid 
heeft ingeboet. Het oude schip is sterk verhoogd. Wel bleven 
de jongere baksteenreparaties in het muurwerk zichtbaar.

30 Pastoor Knijn pleitte voor verwijdering van de kleuren bij het 
Rijksbureau en was verheugd over het resultaat: een ruimte 
‘prachtig van bouw en van getemperde kleur.’ De torendeur
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rigens heeft de kerk een reeks ramen van Limburgse kunste
naars als Huub Levigne en Joep Nicolas gekregen. De crypte 
bevat vroege muurschilderingen van Nicolas, begonnen in 
1922.

31 Berlage, ‘Bouwkunst en impressionisme’; Cf. Bock, Anfänge 
einer neuen Architektur, passim.

32 Peeters, ‘De Doorwerth als toetssteen van restauratiebegin- 
selen’.

33 Over Cuypers’ restauratieopvattingen en de kritiek, zie mijn 
proefschrift: De herschepping van het verleden. P.J.H.Cuypers als 
restauratie-architect.

34 Tillema, Schetsen uit de geschiedenis van de Monumentenzorg in 
Nederland, p.380.

35 Tillema o.c., p.380. Zijn aftreden vond in augustus 1918 plaats.
36 Men denke hierbij aan talrijke interventies bij restauraties in 

onder meer Zierikzee, Brouwershaven en Middelburg ten fa
veure van het behoud van het oorspronkelijke bouwmateriaal. 
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originele materiaal.

37 Aanleiding voor de kritiek van Odé was de restauratie van het 
natuursteenwerk aan het raadhuis te Middelburg.

38 Cf. mijn ‘Alberdingk Thijm en het nationale erfgoed’.
39 GAR, Familiearchief Cuypers no.1079. Overigens zal hij in 

1889 voor de mogelijk ‘oudromaanse’ toren van Vlierden bij 
Deurne wel een begroeiing met klimplanten bepleiten. Voor 
de westmuur van de Domkruisgang te Utrecht daarentegen 
acht hij in 1900 een kunstrijker behandeling op haar plaats.

40 Van Hellenberg Hubar, ‘De vervalsende werking van het iso
lement: Cuypers en Berlage’, pp. 3-7 citeert Cuypers die zeer 
positief is over de Beurs: ‘Door de keuze eener eenvoudige 
structuur en doelmatige, oordeelkundig duurzame bouwstoffen 
heeft de Bouwmeester een kenmerk van distinctie aan zijn werk 
gegeven.’ Cuypers pleitte in de Beurscommissie van 1906 voor 
behoud van het verzakkende bouwwerk. Zie ook: Bock, ‘Cuy
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41 Vergelijk Van Leeuwen, ‘Alberdingk Thijm, Bouwkunst en 
symboliek’.

Een schilderij in drie dimensies 
De 'kamer van Jan Steen ’ of 

het 'schilderachtige voorhuis van 
eene zeventiende-eeuwsche 

taveerne'op de Wereld
tentoonstelling van 1883

Barbara Laan

In de zomer van 1883 was Amsterdam voor korte tijd het 
middelpunt van de wereld. Er vond in de maanden mei 
tot en met oktober een internationale handelstentoon
stelling plaats, die de stad — en zeker de middenstand — 
even herinnerde aan de gouden tijden uit het Nederlandse 
verleden. In tegenstelling tot eerdere wereldtentoonstel
lingen waar nijverheidsprodukten de industriële vooruit
gang van de elkaar beconcurrerende naties demonstreer
den, was hier de handel, in het bijzonder de goederenhan
del met de koloniën, tot doel verheven.

Het subtiele verschil in de opzet van de tentoonstel
ling kan niet toevallig zijn geweest. De voormalige supre
matie van de handelsstad Amsterdam rechtvaardigde een 
wereldtentoonstelling gewijd aan de eigentijdse handel. 
De organisatoren van de tentoonstelling, onder wie di
verse mensen uit handelshuizen afkomstig waren, lieten 
zich graag voorstaan op de lange handelstraditie van Ne
derland.' Nederland kon zich immers als koloniale mo
gendheid meten met de haar omringende landen. De 
behoefte van het organiserend comité om de volwaardige 
positie van Nederland ten opzichte van het buitenland te 
benadrukken, blijkt uit het belang dat men hechtte aan 
het inrichten van een afdeling ‘Retrospectieve kunst’.2 
Deze afdeling gaf gelegenheid om de bewijzen van de 
vroegere welvaart en culturele rijkdom van Nederland 
aan de wereld te tonen.

De meeste belangstelling ging uit naar de ‘kamer van 
Jan Steen’, zoals het vertrek in de volksmond werd ge
noemd. De schilder David van der Keilen omschreef de 
kamer in het familieblad Eigen Haard als het ‘schilder
achtige voorhuis van eene zeventiende-eeuwsche taveer
ne’ (afb.i). H.P. Berlage noemde het vertrek ‘een werke
lijk voortreffelijk interieur [...] vol schilderachtige effec

ten’ (afb.2). De Belgische architect Théophile Fumière 
hanteerde niet het begrip schilderachtig als zodanig, 
maar beoordeelde de kamer als ‘un vrai tableau de Gé- 
rard Dou’. Berlage schreef een uitgebreide bespreking 
van de afdeling retrospectieve kunst in het, door de 
Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst uitgege
ven, Album van 60 platen met tekst. Hierin is de meest 
gedetailleerde afbeelding van de kamer van Jan Steen te 
vinden. Wat de beschrijvingen betreft trad Fumière het 
meest in detail. Zijn publikatie had het karakter van een 
reisverslag. Hij vergezelde de Belgische koning bij zijn 
bezoek aan Nederland en schreef behalve over de ten
toonstelling ook over andere uitstapjes, waaronder een 
bezoek aan het Loo. De genoemde teksten en platen 
geven samen met de catalogus van de afdeling retro
spectieve kunst een goed beeld van het getoonde, waar
door het mogelijk is om de criteria te bepalen op grond 
waarvan deze laat-negentiende-eeuwse museumkamer 
als schilderachtig werd gekwalificeerd.3 Dit artikel gaat 
over de betekenis van het begrip ‘schilderachtig’ in ver
band met de inrichting van historische kamers, in het 
bijzonder de kamer van Jan Steen.

d e  k a me r  v a n  j a n  s t e e n Om te kunnen begrijpen 
wat de genoemde auteurs bedoelden toen ze de kamer van 
Jan Steen als schilderachtig typeerden, moet eerst wor
den beschreven hoe de kamer was ingericht en door wie. 
Daarnaast wil ik een korte schets geven van de context 
waarin zij tentoongesteld was.

Te oordelen naar de bijnaam verraadde de inrichting 
de hand van een kunstenaar. Door het aanwezige venster 
viel gefilterd daglicht, waardoor delen van het vertrek 
verlicht waren, terwijl de hoeken gehuld bleven in duis
ternis. Het blijkbaar zorgvuldig gekozen assortiment aan 
meubels en vaatwerk verleende het vertrek een aspect 
van fictieve bewoning. Het palet bestond uit stemmige 
tinten bruin van het warme eikehout, gecombineerd met 
accenten van geel, groen, blauw en rood, en wit van de 
lichtvlekjes op het blinkende koper. Uit de reacties valt 
op te maken dat men de sfeer die er heerste als aange
naam ervaarde.

Dankzij afbeeldingen en beschrijvingen is vrij exact af 
te leiden uit welke elementen het vertrek was opge
bouwd. De platen tonen een kamer met drie wanden, 
steeds onder een kleine hoek afgebeeld, zodat de linker 
wand voor een deel aan het oog is onttrokken. In een 
hoek van de kamer stond een fraai bewerkte slingertrap 
die leidde naar een tussenverdieping. Tegen de linker 
wand stond een schoorsteen met schuine boezem en een 
eikehouten kap gedragen door hermen. Het is niet on
mogelijk dat deze halfzuilen met gebeeldhouwd mense
lijk bovenlijf voor de gelegenheid waren afgegoten naar 
originelen van elders.4 Er tegenover bevond zich het ven-



i i8 Een schilderij in drie dimensies

ster met glas-in-lood ruiten. De wanden van het vertrek 
waren niet gedecoreerd en er was een zoldering van 
moerbalken en kinderbinten aangebracht, waaraan een 
koperen kroon was bevestigd. De vloer bestond vermoe
delijk uit planken, maar de afbeeldingen zijn op dit punt 
niet eenduidig.

De inrichting bestond uit een aantal rijk bewerkte eike- 
houten meubels. Bij de ingang van het vertrek hingen 
twee tegeltableaus met opschrift. Het grootste tableau 
bevatte een tekst met spreuken getiteld ‘s e e r  h e y l - 
SAME LEERINGEN VOOR JONGE, MIDDELE EN OUDE 

v a n  j a r e n ’. Verspreid over het vertrek stonden kruiken, 
kannen en borden van steengoed en Delfts aardewerk, tin 
en koper. Al met al moet het vertrek een betrekkelijk volle 
indruk hebben gemaakt. De stoffering was daarentegen 
vrij sober.

De kamer van Jan Steen maakte deel uit van de histo
rische afdeling die zich bevond in het nog onvoltooide 
Rijksmuseum. Het rijk had de westelijke binnenplaats en 
enkele zalen in het zuidwestelijk deel van het gebouw ter 
beschikking gesteld. Het eigenlijke tentoonstellingster
rein bevond zich achter het Rijksmuseum en was aanzien
lijk groter dan het huidige museumplein. De onderdoor
gang van het museumgebouw fungeerde als hoofdingang.

De historische afdeling bestond uit een verzameling 
voorwerpen uit verre landen en een verzameling Neder
landse antieke meubels, kunstnijverheid en interieur- 
fragmenten. In de zalen op de eerste verdieping van de 
rechtervleugel van het museum bevond zich de oude 
kunst en kunstnijverheid uit Nederland. Er was een wa
penzaal en een zaal gewijd aan het stenen en bronzen 
tijdperk en aan de middeleeuwen. In een bijzaai was Ja
pans en Chinees porselein tentoongesteld en voorwer
pen van lakwerk en ivoor, voornamelijk afkomstig uit het 
Koninklijk Kabinet van Zeldzaamheden in Den Haag. 
Dan volgde een vertrek gewijd aan de renaissance. De 
reeks vertrekken waartoe de kamer van Jan Steen behoor
de bestond uit ensembles van schoorstenen, wandbetim- 
meringen, ramen en deuren en huisraad, voornamelijk uit 
de zeventiende eeuw. Samen riepen de vertrekken het 
beeld op van een aantal historische interieurs. Bij de 
samenstelling van dit beeld werd niet in eerste instantie 
gestreefd naar een integrale opstelling van individuele 
historische interieurs. Authenticiteit was er in onderde
len, maar kopieën en afgietsels werden niet geschuwd, 
hetgeen in die tijd gebruikelijk was. De kamer van Jan 
Steen was de eerste in de tentoongestelde reeks, gevolgd 
door twee zogenaamde Oudhollandse kamers (afb.3) en 
een vertrek met zestiende-eeuwse meubels. Ten slotte 
volgden nog enkele zalen met gevarieerde inhoud, waar
onder enkele schilderijen van oude meesters en veel 
Delfts aardewerk.
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Het organiserend comité belaste de schilder David van 
der Keilen jr. (1827-1895) en zijn jongere broer, de teke
naar en graveur Johannes van der Keilen (1843-1895), met 
de inrichting van de historische afdeling. Hoewel David 
regelmatig figuur- en interieurstukken inzond naar ten
toonstellingen van eigentijdse kunst, stond hij vooral be
kend als een gezaghebbend connaisseur van Nederlandse 
kunst- en gebruiksvoorwerpen. Hij had zich op dit vlak 
onderscheiden in diverse belangrijke publikaties en was 
sinds 1876 directeur van het Nederlandsch Museum voor 
Geschiedenis en Kunst in Den Haag.5 Een belangrijk 
deel van de rijkscollectie waarover hij het beheer voerde 
werd gebruikt als kern voor de tentoonstelling. Veel voor
werpen kwamen later terecht in de afdeling van het 
Rijksmuseum die gewijd was aan het huiselijk leven. De 
slingertrap uit de kamer van Jan Steen bijvoorbeeld kreeg 
in de latere museumopstelling een plaats in zaal 158 van 
de afdeling burgerlijke bouwkunst. Deze zaal heette daar 
‘voorportaal en keuken.

EEN SCHILDERACHTIGE LEVENSWIJZE Het begrip 
schilderachtig werd aan het eind van de achttiende eeuw 
vooral toegepast op landschappen en uitzichten. Een 
schilderachtig landschap betekende een ‘mooi’ land- 
schap, ‘lijkend op een schilderij’ of ‘geschikt om geschil
derd te worden’. Het begrip was als esthetische categorie 
afkomstig uit het discours over de schilderkunst en ken
de als zodanig diverse invullingen. Het raakte verbonden 
met kwaliteiten die volgens classicistische normen juist 
geen esthetische ervaring opriepen, zoals onregelmatig
heid, toevalligheid, ‘lelijkheid’ en afwisseling. De waar
dering voor die kwaliteiten werd via het begrip schilder
achtig tot uitdrukking gebracht toen tegen het eind van 
de achttiende eeuw subjectieve ervaringen bij de beoor
deling van kunst een grotere rol gingen spelen.7 De 
smaak voor het schilderachtige openbaarde zich in die 
tijd in de aanleg en vormgeving van landschapsparken.8 
Maar in de laatste decennia van de negentiende eeuw 
bleek de term goed toepasbaar op een andere driedimen
sionale kunstvorm: het gereconstrueerde historische in
terieur.9

Uit beschrijvingen van de kamer van Jan Steen en van 
vergelijkbare interieurs blijkt dat er veel verschillende 
invullingen aan het begrip werden gegeven. De auteurs 
gebruikten het begrip soms in de zin van ‘alsof het ge
schilderd is’, wat wijst op een samenhang met estheti
sche ervaringen opgewekt door schilderijen. De ervarin
gen waaraan werd gerefereerd verschilden per auteur. 
Berlage schreef over ‘schilderachtige effekten’ in de zin 
van ‘kleurrijk’ en ‘poëtisch’.10 Op een vergelijkbare ma
nier werd gesproken over de bijzondere lichtval in histo
rische kamers. In de Officieele catalogus bij de Tentoon
stelling van oude en nieuwe kunstnijverheid van 1888 in
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Den Haag, wordt het begrip zo gebruikt: ‘Het licht door 
twee flinke vensters [...] doet [sic] ook hier op de oude 
voorwerpen een schilderachtig effekt’.11 De formulerin
gen van Fumière berustten op een vergelijkbare relatie 
tussen interieur en schilderkunst. Hij noemde het boei
ende clair-obscur en vergeleek de onderdelen van de 
compositie met zeventiende-eeuwse schilderijen. Maar 
het begrip werd ook op de kamers zelf betrokken, zoals 
bij Van der Keilen toen hij schreef over het schilderach
tige voorhuis van de herberg. Schilderachtig betekende 
bij hem ‘geschikt’ of ‘de moeite waard om geschilderd te 
worden’. Hij schreef vanuit het perspectief van de schil
der die het vertrek had ingericht en was zich er van be
wust dat hij het historische materiaal zo had gekozen en 
gerangschikt dat het ensemble waardig was geworden om 
te worden geschilderd. Dat hij dit letterlijk zo opvatte 
blijkt uit het feit dat hij er zelf een schilderij van maakte. 
Hij schilderde een sobere versie van het vertrek in olie
verf op paneel, tegenwoordig in het bezit van het Am
sterdams Historisch Museum in Amsterdam. Dat er een 
zekere gradatie was in de mate van schilderachtigheid 
van museumkamers blijkt uit het feit dat de Hindeloper 
kamer in het Germanisches Nationalmuseum in Neu
renberg in een museumcatalogus uit 1904 werd aange
duid als de meest schilderachtige van alle daar opgestelde 
historische kamers.12 Verder werd in de laatste decen
nia van de negentiende eeuw veelvuldig gesproken van 
schilderachtige klederdrachten.

Het voorbeeld van schilderachtige klederdrachten 
wordt in Van Dale’s groot woordenboek uit 1898 gegeven 
naast het gebruikelijke voorbeeld van schilderachtige 
landschappen.13 Hoewel een verschuiving in het gebruik 
van woorden gewoonlijk pas enkele decennia later in 
woordenboeken tot uitdrukking komt dan in het dage
lijkse taalgebruik, mogen ze toch als graadmeter be
schouwd worden.14 Het is dan ook opmerkelijk dat de 
verwijzingen naar schilderachtige kamers geen weerslag 
vonden in de Nederlandse woordenboeken. Een citaat 
uit 1877 van de predikant M.E. van der Meulen in Eigen 
Haard is in dit verband verhelderend. Hij recenseerde de 
Historische Tentoonstelling van Friesland die in dat jaar 
in Leeuwarden werd gehouden en waar onder meer een 
Hindeloper kamer was ingericht: ‘Maar toch verdwijnt 
meer en meer het eigenaardige, dat vroeger dit volk [het 
Friese] kenmerkte, in kleederdracht en spraak, zelfs in 
huisraad en gewoonten. De voortdurend en steeds ver
meerderde omgang met de bewoners van andere provin
ciën, het zien van andere oorden en landen, heeft een 
onmiskenbare invloed. Het schilderachtige der verschei
denheid verdwijnt, om, gelijk overal plaats te maken voor 
de eenvormigheid der hedendaagse mode en bescha
ving ...”5 Hier heeft het begrip betrekking op de diversi
teit van traditionele, streekgebonden kenmerken in het
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i ‘Voorhuis eener Hollandsche herberg uit de zeventiende 
eeuw’, opgesteld in de afdeling retrospectieve kunst van de 
Internationale Koloniale en Uitvoerhandeltentoonstelling in 
Amsterdam. Prent in Eigen Haard, 1884, naar een tekening van 
David van der Keilen jr.



120 Een schilderij in drie dimensies BARBARA LAAN Een schilderij in drie dimensies BARBARA LAAN 121

algemeen met de bijbetekenis van ‘eigenaardig’. Hiermee 
is het betekenisaspect van het eigene, het inheemse aan
gegeven. Van der Meulen doelde niet alleen op het on
derscheid in de manier waarop mensen zich kleedden, 
maar ook op het verschil in de wijze waarop ze hun huis 
inrichtten en zelfs hoe ze spraken en leefden. Het begrip 
schilderachtig had betrekking op het karakteristieke van 
tradities en levensgewoonten in brede zin, waar kleder
drachten en kamers (maar ook gebouwen) tastbare be
wijzen van waren. De verbinding tussen schilderachtige 
klederdrachten en kamers ligt in de gemeenschappelijke 
kenmerken ‘afwisselend’ (hier: pluriform) en ‘inheems’. 
Zowel het inheemse aspect als het aspect van verschei
denheid was al in de late achttiende eeuw verbonden aan 
de term schilderachtig.16

De aandacht voor interieur, huisraad en menselijke figu
ren in driedimensionale ensembles kwam voort uit de tra
ditie van het landschapspark.'7 Met de introductie van het 
fenomeen wereldtentoonstelling — de eerste vond plaats 
in Londen in 1851 — opende zich een nieuw veld voor pre
sentaties in een parkachtige aanleg. De belangstelling 
voor inheemse klederdrachten op tentoonstellingen be
gon, voor zover bekend, bij de wereldtentoonstelling van 
1867 in Parijs.'8 Hier werd in een park een overzicht gebo
den van nationale bouwwijzen; de deelnemende landen 
beschikten elk over een eigen stukje grond. De opstellin
gen waren voor een deel ontleend aan de volksarchitec- 
tuur. Daarnaast gaven ongeveer vijftien landen gehoor 
aan het verzoek van het gastland Frankrijk, om levens
grote poppen in klederdrachten in te zenden naar de ten
toonstelling. Hoewel de technieken bekend waren uit de 
tuinaanleg, maar ook uit panoptica en panorama’s, bete
kende de toepassing ervan op wereldtentoonstellingen 
een unieke vondst, al was het alleen maar vanwege de 
exponentieel groeiende bezoekersaantallen. Bovendien 
vond de lijfelijke confrontatie met de, voorheen vooral uit 
plaatwerken bekende ‘originelen’, plaats binnen een con
text van elkaar beconcurrerende naties, waardoor het na
tionale belang van een goede opstelling groeide. Van der 
Keilen heeft de tentoonstelling in 1867 gezien. Hij was 
daar belast met de inrichting van de Nederlandse afdeling 
oude kunstnijverheid.'9 Nederland was toen overigens 
niet met figuren in klederdrachten vertegenwoordigd, wel 
met een ‘Hollandse’ boerderij.20

Volgende tentoonstellingen borduurden voort op het 
thema van volkenkundige presentaties waarin inheemse 
huizenbouw, wooncultuur en klederdrachten werden 
tentoongesteld. Wat betreft het interieur was de wereld
tentoonstelling van 1873 *n Wenen een belangrijke scha
kel in deze ontwikkeling. Er werd veel aandacht besteed 
aan de interieurs van de nationale bouwwerken.2' Op de 
wereldtentoonstelling van 1876 in Philadelphia was een

New-England huis geëxposeerd, compleet met keuken, 
eetkamer, woonkamer, slaapkamer en poppen in histo
rische kledij.22 Nederland was voor het eerst met een ver
gelijkbare opstelling vertegenwoordigd tijdens de we
reldtentoonstelling van 1878 in Parijs. Er werd een vijfen- 
twintigtal levensgrote beelden in Nederlandse kleder
drachten uit verschillende steden en streken ingezonden. 
De poppen in Friese dracht, die speciaal voor de gelegen
heid waren gemaakt, werden opgesteld in een Hindeloper 
kamer (afb.4).23 De kamer bestond uit een combinatie 
van authentieke historische meubels en interieurfrag- 
menten, aangevuld met negentiende-eeuws timmerwerk 
en beschilderd karton.

De serie gereconstrueerde interieurs op de wereld
tentoonstelling van 1883 past in deze museologische tra
ditie van volkenkundige opstellingen, wat overigens niet 
betekent dat dergelijke opstellingen alleen op grond van 
een volkenkundige belangstelling tot stand kwamen. Een 
historisch-documentaire als ook een esthetische inte
resse voor de getoonde voorwerpen en interieurfragmen- 
ten speelde op de achtergrond mee, maar het voert te ver 
om daar in de context van dit artikel verder op in te gaan. 
De serie vertegenwoordigt een volgende stap in een ont
wikkeling waarbij een accentverschuiving van de dracht 
naar het interieur heeft plaatsgevonden.

EENFORMEELMODEL De Nederlandse zeventiende- 
eeuwse genreschilderkunst bood een voor de hand lig
gend model voor de inrichting van historische kamers. 
Voor de hand liggend, omdat men er in de negentiende 
eeuw van uitging dat op die schilderijen de historische 
realiteit was afgebeeld. Van de historicus R. C. Bakhuizen 
van den Brink is bijvoorbeeld bekend dat hij het genre
stuk gebruikte als venster op het verleden.24 Zelfs de 
kunsthistoricus F.Th.Kugler zag het genrestuk als een 
nauwkeurige afspiegeling van het leven van alledag.25 
Daar komt bij dat men zich destijds niet of nauwelijks be
wust was van het gecomponeerde, geïdealiseerde karak
ter van het afgebeelde interieur. Bovendien zou de Ne
derlandse schilderkunst volks en autochtoon zijn, een 
visie die in Nederland onder invloed van het werk van 
Busken Huet algemeen geaccepteerd werd.26 De volgens 
achttiende-eeuwse classicistische normen minderwaar
dige Nederlandse genreschilderkunst onderging in de 
loop van de negentiende eeuw een herwaardering, maar 
de moraliserende betekenissen waren vergeten. Het ico
nologisch onderzoek in de twintigste eeuw bracht daar 
verandering in; pas toen werd het beeld van het zoge
naamd realistische en typisch Nederlandse van de zeven- 
tiende-eeuwse genreschilderkunst bijgesteld.

Omdat men de schilderijen beschouwde als een ge
trouwe weergave van de zeventiende-eeuwse dagelijkse 
werkelijkheid konden ze worden gebruikt als concrete
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2 ‘Taverne uit de xvnde eeuw’, opgesteld in de afdeling re
trospectieve kunst van de Internationale Koloniale en Uit- 
voerhandeltentoonstelling in Amsterdam. Prent in Album van 
platen, 1884, naar een tekening van H. P. Berlage.

modellen voor de uitbeelding van het historische inte
rieur. Andersom is het duidelijk dat de modellen voor de 
inrichting van een herberg makkelijker gevonden konden 
worden dan voor een geheel betimmerd burgerlijk ver
trek of een Friese kamer. Dergelijke vertrekken zijn im
mers niet of nauwelijks op zeventiende-eeuwse schilde
rijen afgebeeld. Het directe verband met de zeventiende- 
eeuwse schilderkunst is bijgevolg makkelijker te leggen in 
de kamer van Jan Steen, dan in het aangrenzende vertrek, 
de belangrijkste ‘Oudhollandse’ kamer met betimmerin
gen afkomstig uit een woonhuis in Dordrecht (later opge
steld in zaal 155 van het Rijksmuseum).27

De beschrijving van Fumière illustreert hoe ver de 
parallel met het genrestuk kon worden doorgetrokken. 
Hij noemt in zijn beschrijving in het bijzonder de schilde
rijen van Gérard Dou en Jan Steen. Het (groene) doek dat 
in de tentoongestelde kamer aan de zoldering was opge
hangen sloot het vertrek aan de bovenkant af ‘comme 
dans les compositions de ce maître et de Jan Steen’, aldus 
Fumière.28 Het motief van de draperie of het gordijn op

de voorgrond was een beproefde methode die veel zeven
tiende-eeuwse schilders van kerkinterieurs en binnen
huizen toepasten om de toeschouwer het idee te geven 
door een venster naar de afgebeelde ruimte te kijken. 
Deze stukken textiel waren soms zo groot dat ze nauwe
lijks tot de stoffering van het afgebeelde interieur kunnen 
hebben behoord. Het tafereel werd, als het ware, speciaal 
voor de beschouwer onthuld, waardoor het bedrieglijke 
effect werd verhoogd.2’

De kamer van Jan Steen deed Fumière vooral denken 
aan een specifiek schilderij van Gerard Dou dat hij om
schreef als diens ‘Jeune Tailleuse’.30 Het schilderij is 
zonder twijfel Dous ‘jonge moeder met haar kind’ uit 
1658 (afb.5). Fumière moet het gezien hebben toen hij 
voorafgaand aan zijn bezoek aan Amsterdam tijdens een 
‘petite excursion en Hollande’ Den Haag aandeed.31 Het 
schilderij was in de dagen van Fumière al tentoongesteld 
in het Mauritshuis en heette in de catalogus van Victor 
de Stuers uit 1875 nog: ‘de jonge kleêrenmaakster’.32

Op het bewuste schilderij is over de balustrade van 
een tussenverdieping een geplooid, rood doek te zien. 
Hier was het doek wél duidelijk een decoratief onderdeel 
van het vertrek, evenals de draperie over de trapleuning in 
het vertrek van Van der Keilen. Afgezien van de aard van 
het vertrek - een hoge ruimte met een tussenverdieping - 
zijn er verschillende interieuronderdelen afgebeeld op
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het schilderij van Gerard Dou, die we terugvinden in de 
kamer op de tentoonstelling. Zowel in de afgebeelde als in 
de tentoongestelde kamer is bijvoorbeeld in een hoek een 
houten trap aanwezig. Verder zijn er allerlei voorwerpen, 
keukengerei en etenswaren die verwijzen naar het prepa
reren en nuttigen van maaltijden in beide vertrekken te 
vinden. De compositie van het vertrek is spiegelbeeldig; 
de trap en het venster bevinden zich op tegenovergestelde 
wanden.

Het is misschien niet verwonderlijk dat de gekozen 
voorwerpen en de enscenering onze Belgische architect 
sterk deden denken aan het schilderij van Gerard Dou, 
een analogie met de schilderkunst die nog duidelijker 
werd door de handige toepassing van het schildertech
nische middel van de draperie op de voorgrond. Overi
gens levert de door Fumière getekende versie van het 
vertrek een treffend bewijs van zijn diepgaande belang
stelling voor dit schilderij: geheel volgens het voorbeeld 
van de oude meester tekende hij op de voorgrond een kind 
bij een wieg. Uit de roepnaam die het grote publiek de 
kamer had meegegeven mag blijken, dat de parallel met 
de zeventiende-eeuwse schilderkunst — in dit geval met de 
vrolijke gezelschappen en herbergscènes van Jan Steen — 
ook voor het publiek volstrekt duidelijk was.

ONTBIJTSCÈNE IN EEN HERBERG Toch Was in de 
historische kamers het gekozen moment en de manier 
waarop dit werd uitgebeeld veelal ontleend aan de eigen
tijdse genreschilderkunst en niet aan het zeventiende- 
eeuwse prototype. De poppen in Nederlandse kleder
drachten op de wereldtentoonstelling van 1878 in Parijs 
illustreren dit. Het uitgebeelde tafereel stelde een doop
plechtigheid voor: twee vrouwen, van wie een het doop
kleed ophoudt, staan zo opgesteld alsof ze in gesprek 
zijn over de voorbereidingen van de gebeurtenis. Belang
rijke momenten in het menselijk leven, zoals geboorte, 
doop en huwelijk, waren favoriet bij de negentiende- 
eeuwse genreschilders. De folkoristische schilderijen van 
de Friese schilder Cristoffel Bisschop geven daar blijk van.

De eigentijdse genreschilder diende te streven naar 
verhalende onderwerpen waarbij het poëtische aspect, 
namelijk de manier waarop de schilder met zijn gevoel 
waarde had verleend aan het onderwerp, hoog werd ge
waardeerd. De anekdotes werden vermoedelijk ontleend 
aan de bellettrie, maar over de specifieke bronnen is nog 
vrij weinig bekend. Wel is duidelijk dat een ‘verheven’ 
literaire betekenis van de onderwerpen als criterium 
werd gehanteerd. De schilder J. A. Kruseman pleitte hier 
althans voor. Men zag voor de eigentijdse schilderkunst 
zelfs een rol weggelegd om de oude meesters in dit op
zicht te verbeteren.33

Deze optiek weerspiegelde zich in de manier waarop 
het zeventiende-eeuwse genrestuk in de negentiende

eeuw werd beoordeeld. Illustratief zijn in dit verband de 
wijzigingen die titels van schilderijen in de loop van twee 
eeuwen ondergingen. Zo werd het reeds genoemde schil
derij van Gerard Dou in de late zeventiende eeuw om
schreven als (Hollandse) ‘keuken’. In de negentiende 
eeuw stond het bekend als ‘de jonge moeder’ of ‘de jonge 
kleermaakster’.34 Dit betekent een accentverschuiving. 
De beschrijvende titel die betrekking had op de functie 
van de ruimte werd een verhalende titel die verwees naar 
de bezigheden van de mensen daarin.

De kamer van Jan Steen stelde een scène in een her
berg voor, maar het leek meer op een tafereel ontleend 
aan een negentiende- dan aan een zeventiende-eeuws 
schilderij. Het was een stil moment vlak na het ontbijt 
dat een reiziger zojuist in het voorhuis van de herberg 
had genuttigd. Fumière ging in zijn beschrijving uitvoe
rig in op de samenstelling van de resten van het ontbijt. 
Hij somde op: een bord met oesterschalen, een schaal 
met haringen, brood, een tinnen kan, een komfoor en 
naast de stoel van de gast een koperen koelvat waarin een 
pot van Keuls aardewerk. Hij wees verder op de lege va
ten onder de trap en de lantaarn die klaar hing om in de 
kelder af te dalen. Dergelijke details maakten de illusie 
van een scène in een herberg volmaakt, aldus Fumière.

Van der Keilen haalde dit aspect na afloop van de ten
toonstelling naar voren in een poging om de kamer bij de 
lezers van Eigen Haard weer voor de geest te halen: ‘Her
innert ge u nog, hoe daar op het witte tafellaken de over
blijfselen van het ontbijt van den vertrokken gast ston
den, die langs de trap in den hoek zijn hangkamertje daar 
boven heeft opgezocht?’.35 Van der Keilen gaf de kamer 
een beschrijvende titel mee: ‘voorhuis eener Holland- 
sche herberg’, wat vermoedelijke wel iets te maken heeft 
met het feit dat hij inmiddels deskundig was op het ge
bied van de geschiedenis van de kunstnijverheid en het 
interieur. Kenmerkend voor zijn ‘wetenschappelijke’ blik 
is het gebruik van de woorden ‘voorhuis’ en ‘hangkamer
tje’ waarmee hij blijk gaf van zijnbouwhistorische ken
nis. Desalniettemin maakt de opmerking in Eigen Haard 
inzichtelijk dat hij er naar gestreefd had een bepaald 
moment uit te beelden. Maar de herbergscène die hier 
was uitgebeeld had niets van een drukke gelagkamer met 
ruwe, drinkende boeren. Hij vatte de scène op als een 
vredig huiselijk tafereel, een intiem ogenblik uit het da
gelijks leven, dat hij zich voorstelde als een verhaaltje. 
Hoewel zelfs de bestanddelen van de maaltijd (oesters) 
verwijzen naar zeventiende-eeuwse schilderijen blijkt uit 
de enscenering onmiskenbaar de optiek van de negen- 
tiende-eeuwse schilder.

SCHILDERACHTIGHEID EN HET NATIONALE Eer
der constateerde ik dat het begrip schilderachtig, wan
neer gebruikt in verband met typische wijzen van kleden
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de afdeling retrospectieve kunst van de Internationale Kolo
niale en Uitvoerhandeltentoonstelling in Amsterdam. Prent in 
Album van platen, 1884, naar een tekening van H. P. Berlage.

en wonen, het aspect van het inheemse in zich droeg. De 
vraag is wat men onder een schilderachtige museum- 
kamer verstond wanneer de term in deze betekenis werd 
gehanteerd.

Identiteitsbeleving richtte zich sinds de Bataafse Re
publiek in toenemende mate op de natie.36 Daarmee kre
gen regionale en plaatselijke volksgebruiken voor ieder
een iets eigens, iets dat tot het verleden van het hele 
Nederlandse volk behoorde. Het was daarom nauwelijks 
relevant of een kamer uit de provincie Friesland of uit de 
provincie Holland werd neergezet; ze waren beide even 
geschikt om het nationale verleden te vertegenwoordi
gen. Evenmin was er een conflict of hiërarchie tussen de 
huldiging van plaatselijke of van nationale belangen. De 
oude superioriteit van het gewest Holland weerspiegel
de zich wel in de terminologie. Holland werd bijna syno
niem aan Nederland, waardoor ook het Friese interieur 
als typisch Hollands kon worden aangeduid.

De belangstelling voor het nationale erfgoed, waar 
klederdrachten en interieurs toegerekend kunnen wor-

den, werd gevoed door de uniforme mode van de eigen 
tijd en de internationale smaak in het interieur. Het defi
niëren van anders en eigen kan worden opgevat als een 
middel om zich te onderscheiden van het buitenland. 
Het gemeenschappelijke verleden onderstreepte als het 
ware de zelfstandigheid van de Nederlandse natie ten 
opzichte van de omringende landen.

Het verband tussen nationaal gevoel en het nationale 
erfgoed was al omstreeks 1800 gelegd en door de pa
triotten opgenomen in hun ideologie.37 Voorwerpen die 
hun belang ontleenden aan een concrete (politieke) 
held(in), zoals de zogenaamde stoel van Jacoba van Beie
ren, of een specifieke gebeurtenis (uit de vaderlandse 
politieke geschiedenis), bijvoorbeeld de zogenaamde 
‘Uniebal’, waren sinds het eind van de achttiende eeuw 
onderworpen aan gevoelens van hooggestemde vader
landsliefde. Dergelijke voorwerpen waren bijvoorbeeld 
opgesteld in de ‘Monument kamer’ van de Nationale 
Konst-Gallerij (geopend in 1800) in Den Haag en later 
onder meer in de zaal met historische herinneringen in 
het Rijksmuseum (zaal 152).38 Deze symbolen van het 
heroïsche verleden wekten nationaal besef op.

Behalve dergelijke seculiere relieken waren in de Ne
derlandse verzamelingen van vaderlandse oudheden aan
vankelijk vooral voorwerpen uit de middeleeuwen en de 
prehistorie vertegenwoordigd.3’ Pas in de jaren zestig van
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de negentiende eeuw kwam in de verzamel- en tentoon
stellingspraktijk de belangstelling voor latere perioden, in 
het bijzonder de zestiende en zeventiende eeuw, goed op 
gang, hetgeen overigens een internationaal verschijnsel 
was.40 In Nederland, waar de volksmentaliteit van de Ne
derlander uit de zestiende en zeventiende eeuw verant
woordelijk werd gehouden voor de glorieuze Opstand en 
de economische en culturele bloei die daarop volgde, viel 
de herwaardering van die periode in vruchtbare aarde.

Anonieme voorwerpen waarvan hoogstens de her
komst bekend was vertegenwoordigden geen bijzondere 
herinnering. Het was dit type voorwerpen dat met name 
in de tweede helft van de negentiende eeuw kwaliteiten 
kreeg toegewezen die het nationaal besef zouden kunnen 
versterken. Ze werden bewaard en tentoongesteld, niet 
omdat ze herinnerden aan een heldhaftige daad of een 
voornaam persoon, maar omdat ze herinnerden aan een 
tijd waarin alle mensen, de Nederlandse bevolking als 
geheel, bepaalde lovenswaardige karaktertrekken zouden 
hebben gehad. Een van die karaktertrekken was de ver
meende huiselijkheid van de zeventiende-eeuwse Ne
derlander. Deze nationale volksdeugd werd gretig door 
volksopvoeders gehuldigd om de lagere klasse tot inhui- 
zigheid en zorgzaamheid voor de familie aan te zetten. 
De bijzondere positie van het oude Nederlandse inte
rieur is er ten dele aan toe te schrijven. De voorwerpen 
waarmee anonieme boeren en burgers zich omringden 
en de vertrekken waarin zij leefden werden dragers van 
de Nederlandse nationaliteit, een notie die overigens niet 
zo monolithisch was als het woord suggereert. De opstel
ling van anonieme voorwerpen betekende echter geen 
vervanging van het oude concept, maar wel een essentiële 
verruiming ten opzichte van het voorgaande.

Men stelde een zogenaamde Nederlandse volksmen
taliteit verantwoordelijk voor het voorbeeldige leven van 
de ‘oud-vaderlander’. Het was een zeer sterk, maar moei
lijk te definiëren concept, dat zijn kracht waarschijnlijk 
vooral ontleende aan het feit dat het zich op zoveel ver
schillende manieren liet invullen. In het geval van de 
kamer van Jan Steen werden de karaktereigenschappen 
van de oude Nederlanders als volgt getypeerd. Fumière 
schreef dat de tentoonstelling gebruiksvoorwerpen her
bergde: ‘[...] qui nous font assister ici a la vie intime de 
ces générations anciennes [des Hollandais], dont la de- 
vise peut se résumer en deux mots: Devoir et familie'*' 
Fumière zag in de afdeling retrospectieve kunst het leven 
van een volk weerspiegeld welks lijfspreuken hij karakte
riseerde als plichtsbesef en familiezin. Berlage en Van der 
Keilen spraken zich over dit onderwerp niet uit, maar de 
teksten van de tegeltableaus geven een adequaat beeld van 
de deugden van de voorouders die de bezoeker werden 
voorgehouden. Het grootste tableau bevatte spreuken 
met zedekundige vermaningen die vooral betrekking had
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den op christelijke deugden zoals naastenliefde, trouw, 
oprechtheid en godsvrucht. Voor zover bekend werden 
tegeltableaus zoals deze, namelijk met uitsluitend tekst 
erop, pas tegen het eind van de negentiende eeuw ge
maakt.42 Het kleinere tableau bevatte een wat minder pre
tentieuze levensles. Er was een figuur in potsierlijke kledij 
op afgebeeld met een strofe die kan worden vertaald als: 
‘dit huis is nooit zonder gekken, wie het niet zint, kan ver
trekken’, hetgeen aan de vrolijke gezelschappen van Jan 
Steen herinnert.

Wereldtentoonstellingen maakten grootschalige ex
ploitatie van traditionele levenswijzen mogelijk. Deze 
mammoetfestijnen werden, geheel in de lijn van het 
vooruitgangsdenken, steeds massaler en spectaculairder. 
Hierin lag tevens de kiem voor de waardevermindering 
van het historische Nederlandse binnenhuis als natio
naal symbool. De visuele draagkracht van het beeld was 
aanvankelijk ongetwijfeld erg groot, maar had als onbe
doelde bijwerking dat het uiteindelijk verwaterde tot een 
cliché.

‘l e l ijk ’ a l s  v o o r b e e l d  v a n  g o e d e  s ma a k Bij
zondere klederdrachten, typische interieurs, wonderlijke 
gebruiken: ze suggereren het perspectief van de stads
mens, van de modebewuste burger in goeden doen, en 
geven daarmee een verschil aan in maatschappelijke ver
houdingen. Genreschilders verwerkten de interieurs van 
eenvoudige boeren, vissers, ambachts- en werklieden in 
aantrekkelijke schilderijen en gaven daarmee voeding 
aan een geïdealiseerd, geromantiseerd beeld van het 
eenvoudige (landelijke) leven. Het zeventiende-eeuwse 
prototype werd aangepast; het boerse werd weggepolijst 
en de onzedige handelingen weggelaten.43

Op een vergelijkbare wijze was de herberg van Jan 
Steen geconcipieerd. Berlage vermoedde wel dat hier 
sprake moest zijn van een geïdealiseerde versie van een 
zeventiende-eeuwse herberg, maar verbond geen con
clusies aan zijn observatie. Hij had een scherp oog voor 
de discrepantie tussen de rijke details van de voorwerpen 
en de eenvoud van de interieurs op de schilderijen van 
Jan Steen. Wat die rijke detaillering betreft stelde hij de 
voorwerpen zelfs ten voorbeeld aan de eigen tijd. Toch 
herkende Berlage dadelijk een boereninterieur in de op
stelling. Wat hem betreft ontbraken alleen nog de kaart
spelende en drinkende boeren. Hij maakte een duidelijk 
onderscheid met het volgende vertrek dat hij typeerde 
als een burgervertrek. Het onderscheid lag blijkbaar niet 
in de kwaliteit van het huisraad en het zou wel heel ge
makkelijk zijn het verschil alleen toe te schrijven aan het 
onderscheid in functie tussen beide vertrekken en de 
daarmee samenhangende keuze voor het huisraad.

Gezien de letterlijke verwijzingen naar schilderijen 
van Jan Steen en Gerard Dou kon makkelijk worden
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4 ‘De Hindelopensche 
kamer op de Wereldten
toonstelling te Parijs’. 
Prent in Eigen Haard, 1878, 
naar een houtgravure van 
Smeeton Tilly.

vastgesteld dat men het zeventiende-eeuwse figuurstuk 
een geschikt model vond voor de inrichting van deze his
torische kamer van een herberg. Hoewel we hier te maken 
hebben met een formeel model ligt er een nieuw schoon
heidsideaal in opgesloten.

Het begrip schilderachtig als begrip uit het kunst
theoretisch vocabulaire kende verschillende esthetische 
invullingen die steeds anders werden gewaardeerd. Vol
gens de classicistische kunstopvatting van onder andere 
Gerard de Lairesse (Groot Schilderboek 1707) was de Ne
derlandse schilderkunst uit de eerste helft van de zeven
tiende eeuw minderwaardig, vanwege de algemene voor
keur voor het schilderachtige die hij daar aantrof. Hij 
doelde op schilders als Adriaan Brouwer en Pieter van 
Laer die zondigden tegen het decorum doordat zij het 
onregelmatige, het mismaakte, het vervallene afbeeld- 
den.44 Hij stelde ze tegenover zijn classicistische ideaal 
waarin alleen volmaakte mensen naar klassieke en Ita
liaanse voorbeelden, in schone gewaden en classicistische 
gebouwen de moeite waard waren om geschilderd te wor
den. De Lairesse hanteerde hier het ‘oude’ begrip schil
derachtig, het begrip dat J.A.Emmens het ‘preclassi- 
cistische’ begrip heeft genoemd.45 Hij gebruikte het in 
negatieve zin. Emmens constateerde in 1964 dat deze 
betekenis is blijven voortleven totdat de romantiek haar in 
ere herstelde en in de cultus van het lelijke opnam.

De waardering voor de herbergscènes van Jan Steen 
kan begrepen worden vanuit dit perspectief. De over het 
algemeen rommelige, haveloze interieurs die we kennen
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van de schilderijen van Jan Steen zijn spreekwoordelijk 
geworden. Het blote feit dat op de tentoonstelling een 
herberg en niet een woonvertrek was neergezet, kan aan
leiding hebben gegeven tot het bedenken van de bijnaam. 
Maar de kamer van Jan Steen moet ook als herberg her
kenbaar zijn geweest. Wanneer de herkenning niet lag in 
het armoedige, haveloze van de ruimte of de aard van de 
daarin opgestelde voorwerpen, kan het bijna niet anders 
dan in het ‘rommelige’ karakter van de inrichting hebben 
gelegen. Juist in dit opzicht was er een duidelijk verschil 
met de aangrenzende Oudhollandse kamer. Deze vertoon
de een grote mate van eenheid. De diverse onderdelen 
van de betimmering - de bedstede, de schoorsteen, de 
deuromlijsting en het wandbeschot - hoorden bij elkaar; 
ze waren afkomstig uit dezelfde kamer en ongetwijfeld in 
samenhang ontworpen.

De uitdrukking ‘een huishouden van Jan Steen’, die 
doorklonk in de bijnaam van de kamer, refereerde aan 
een ongeorganiseerd en slordig huis(houden) en was in 
die zin meestal pejoratief bedoeld. De bijnaam droeg 
daarom misschien een element van spot in zich, maar 
kan ook positief worden uitgelegd. Op dezelfde manier 
als het begrip ‘ouderwets’ dat zowel een negatieve bete
kenis heeft van ‘uit de tijd, niet meer in de mode’ als een 
positieve betekenis, namelijk ‘zoals vroeger’ en dus 
goed. Dit was het geval wanneer juist het ‘onbehaaglijke’ 
gevoel van een onopgeruimde kamer een esthetische er
varing opwekte. Daarbij moet in aanmerking worden ge
nomen dat Jan Steen, eerst bekend als een lichtzinnige
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grappenmaker, inmiddels als persoon volledig gerehabi
liteerd was, zoals blijkt uit de novelle van de schrijver 
W.P.Wolters Het oesteretende vrouwtje van Jan Steen 
(1873). Zijn genrestukken werden inmiddels als ‘verhe
ven’ schilderijen gewaardeerd. Jan Steen groeide in de 
voetsporen van Rembrandt uit tot een talent met uit
zonderlijke kwaliteiten en werd als zodanig een typische 
representant van zijn volk.46

De auteurs die juist de kamer van Jan Steen als schil
derachtig typeerden spraken impliciet hun goedkeuring 
uit over het ‘slordige’ aspect van de inrichting. Wat bete
kende ‘slordig’ of ‘rommelig’ als esthetische kwaliteit in 
een interieur? Het kan worden opgevat als een uitdruk
king van verscheidenheid en vooral van een gewilde ‘on
regelmatigheid’. De verscheidenheid van de inrichting 
werd bevorderd door de afwisseling in de materialen; 
eikehout, koper, tin en diverse soorten aardewerk, en ook 
in de kleurschakeringen en de gevarieerde vormen van het 
quasi achteloos uitgestrooide serviesgoed. De gecom
poneerde onregelmatigheid lag vooral in het feit dat de 
interieuronderdelen en meubels niet bij elkaar hoorden, 
en niet in een regelmatige of symmetrische compositie 
pasten. Maar ook de nonchalante schikking van meubels 
en accessoires moet bedoeld zijn om de kamer een artis
tiek aanzien te geven. Deze manier van rangschikken 
heeft overigens als belangrijk effect dat er een suggestie 
van menselijke bewoning vanuit gaat, wat haar bijzonder 
geschikt maakte voor presentaties op tentoonstellingen 
en in musea, die per definitie niet bewoond werden.

SCHILDERACHTIGHEID EN HET GEZELLIGE Hetis 
opvallend dat ook wat stemming betreft er een duidelijk 
verschil was tussen de kamer van Jan Steen en de Oud
hollandse kamer. Van der Keilen karakteriseerde de laat
ste als ‘ernstig’ en doelde daarbij in het bijzonder op de 
eikehouten betimmeringen. Volgens Fumière straalde 
de kamer van Jan Steen daarentegen een sfeer uit van 
ongedwongenheid en vrolijkheid. Berlage typeerde het 
vertrek als bij uitstek gezellig.

Uitdrukkingen van de gemoedstoestand van de be
schouwer werden betrokken in de beschrijving van histo
rische vertrekken. Het is moeilijk voor te stellen dat er 
geen verband zou zijn tussen de inrichting van de kamer 
van Jan Steen en de ontvankelijkheid van de beschouwer 
voor het informele, gezellige aspect ervan. Illustratief is 
in dit opzicht de omslag in de betekenis van het begrip 
‘gezellig’ in de tweede helft van de negentiende eeuw. 
Het begrip gezellig omvatte al in de oorspronkelijke 
Middelnederlandse betekenis zowel het menselijke als 
het ruimtelijke aspect. Gezellig werd afgeleid van het 
woord gezel, wat een samenstelling was van ge en zaal. 
Een gezel was iemand die in dezelfde zaal was gezeten. 
Maar het begrip had aan het eind van de achttiende eeuw

5 G. Dou, De jonge moeder, 1658. Schilderij op paneel, 
Mauritshuis, ’s-Gravenhage.

alleen nog betrekking op menselijke eigenschappen en 
betekende toen ‘gemeenzaam’, ‘verkeerzaam’, ‘méégaan
de’ en in de eerste decennia van de negentiende eeuw 
veelal ‘genegen om met anderen in gemeenschap te le
ven’. Pas in Bomhoffs Nieuw groot woordenboek der Neder- 
landschen taal uit 1857 duikt de ruimte waarin men in ge
zelschap verkeert weer op in het voorbeeld: ‘een gezellig 
vertrek’, hetgeen daarna regelmatig in woordenboeken 
terug komt. Het idee dat een vertrek gezellig zou zijn te 
‘maken’ door ingrepen van de mensenhand vinden we 
voor het eerst in Van Dale’s groot woordenboek uit 1898. 
Gezellig betekent hier tevens ‘genoeglijk’, ‘aangenaam’, 
‘vroolijk’. De voorbeelden illustreren het laat-negen- 
tiende-eeuwse gebruik: ‘'een gezellig zaaltje, waar men zich 
op zijn gemak voelt; er brandde een gezellig vuur in den 
haard', eene kamer gezellig maken, er een prettig voorkomen 
aan geven’. De voorbeelden maken duidelijk dat men in
middels besefte dat bepaalde kenmerken van een vertrek, 
zoals een open vuur, voor gezelligheid kunnen zorgen en 
dat de inrichting invloed kan hebben op de manier waarop 
men zich in dat vertrek voelt.

c o n c l u s ie Samenvattend kan over de betekenislagen 
van het begrip schilderachtig in verband met historische 
kamers het volgende worden opgemerkt. Het begrip werd 
zowel gebruikt met betrekking tot klederdrachten en 
interieurs op tentoonstellingen en in musea, als voor de 
prototypen, zoals die op sommige plaatsen in Nederland 
nog konden worden gevonden. Het betekenisaspect van 
het eigenaardige, karakteristieke lijkt de samenbindende 
factor te zijn geweest tussen de verschillende uitdruk
kingsvormen van typische levenswijzen. In de toepassin
gen van het begrip in deze zin kon het zowel op Friese als 
op Hollandse kamers en klederdrachten betrekking heb
ben. Beide typen zijn dan op te vatten als tekens van een 
oud-nationale levenswijze.

Schilderachtig werd in verband met de kamer van Jan 
Steen gehanteerd in de betekenis van ‘alsof het geschil
derd is’ en kon dan duiden op het kleurgebruik, de licht
val, de enscenering of de compositie van de kamer. Wat 
betreft de aard van de compositie zijn er in de verte im
plicaties van verscheidenheid en onregelmatigheid. Daar
mee is duidelijk geworden dat het begrip schilderachtig 
wanneer gebruikt in verband met historische kamers een 
heel subtiel verschil kon aangeven dat betrekking had op 
het a-klassieke, gewild rommelige karakter van een kamer 
en ook op de aangename sfeer in de zin van informeel, los, 
gezellig, zoals bij de kamer van Jan Steen.

Hoewel de vraag of het begrip schilderachtig in de 
hierboven geschetste zin als richtsnoer gold voor het 
eigentijdse interieur buiten het bestek van dit artikel valt, 
kan hierover worden opgemerkt dat de smaak voor het 
schilderachtige van de inrichting vermoedelijk op een

vergelijkbare wijze verbonden was met de stemming die 
het vertrek moest oproepen. Zo zal een dagelijkse huiska
mer zich eerder geleend hebben voor een schilderachtige 
schikking dan een eetkamer, die een ietwat formelere sta
tus had. De huiskamer en de ongecompliceerde gezellig
heid waarmee deze in de laatste decennia van de negen
tiende eeuw in verband werd gebracht, weerspiegelt een 
nieuwe kijk op wonen. De cultuur- en mentaliteitshisto- 
rische betekenis hiervan is nog nauwelijks onderzocht.
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pen tentoongesteld in het Koninklijk Kabinet van Schilderijen te 
’s-Gravenhage, cat. nr. 28.

33 VanTilborgh & Jansen, Op zoek naar de Gouden Eeuw, pp. i8vtt
34 Zie voor de wijzigingen van de benaming van het schilderij van 

Dou: Hecht, De Hollandse fijnschilders, pp. 52-55.
35 Van der Keilen, ‘De « retrospectieve kunst» op de Internatio

nale Tentoonstelling in 1883 te Amsterdam’, p. 18.
36 Zie voor een heldere uiteenzetting over het begrip natie en over 

natievorming: N.Wilterdink & T. Zwaan, ‘Nationalisme, natie
vorming en modernisering’. Vgl. over de aard van het negen- 
tiende-eeuwse nationalisme in Nederland: Van Sas, ‘Vader
landsliefde, nationalisme en vaderlands gevoel in Nederland, 
1770-1813’; Van Sas, ‘Fin-de-siècle als nieuw begin. Nationa
lisme in Nederland rond 1900’.

37 Grijzenhout, ‘Tempel voor Nederland. De Nationale Konst- 
Gallerij in ’s-Gravenhage’.

38 Zie voor de inrichting van de Monument kamer: Van Thiel, ‘De 
Inrichting van de Nationale Konst-Gallery in het openingsjaar 
1800’, pp.213»».

39 Zie bijvoorbeeld over de verzameling van het Koninklijk Ka
binet van Zeldzaamheden: Lunsingh Scheurleer, ‘Het Ko
ninklijk Kabinet van Zeldzaamheden en zijn betekenis voor 
het Rijksmuseum’ [1]; Idem, ‘Het Koninklijk Kabinet van 
Zeldzaamheden en zijn betekenis voor het Rijksmuseum’ [11].

40 Stoklund, ‘Stiftung von Erinnerung im Wandel musealer Kon- 
zepte’, p. 558. De stroom van publikaties over Nederlandse oud
heden in de zin van voorwerpen uit de zestiende en zeventiende 
eeuw vanaf de jaren zestig duidt in Nederland op een verhoog
de gevoeligheid voor deze periode.

41 Fumière, L’exposition d’Amsterdam et la Belgique aux Pays-Bas, 
p.29.

42 Vriendelijke mededeling van de heer P.B.M. Bolwerk, werk
zaam in het Tegelmuseum te Otterloo.

43 Vgl. Hook & Poltimore, Popular igth-Century Painting. A Dic- 
tionary of European Genre Pointers.

44 De Vries, ‘« De gelukkige Schildereeuw»’, p. 65.
45 Emmens, Rembrandt en de regels van de kunst, pp. 152 ut).
46 Kloek, ‘Naar het land van Rembrandt’, pp. 142 en 154 vv.
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Het schilderachtige is vanaf het begin van de zeven
tiende eeuw een belangrijk thema in de Neder
landse beeldende kunst, architectuur en kunst
literatuur. Centrale thema’s in de kunsttheorie zoals 
de relatie tussen de kunsten, realisme versus idea
lisme, de relatie tussen kunstwerk en beschouwer, 
of tussen kunst en natuur, komen op verrassende 
wijze samen in discussies over het schilderachtige. 
De opvattingen van Nederlandse kunstenaars en 
theoretici zoals Van Mander, De Lairesse en Bre
dere werden overgenomen in de Duitse en Ita
liaanse kunstliteratuur en vormden daarmee een 
belangrijke bijdrage aan de discussie over aard en 
betekenis van het schilderacKtige die vanaf 1750 
in heel Europa werd gevoerd. Daarnaast geven 
negentiende-eeuwse getuigenissen van het schil
derachtige een volstrekt unieke toegang tot de 
cultuur en de manier waarop die werd ervaren in 
de negentiende eeuw in Nederland. Het schilder
achtige is dan ook niet alleen voor kunsthistorici 
een belangrijk thema; ook voor cultuurhistorici en 
historische antropologen vormt het interessant 
materiaal.

Toch is de geschiedenis van het schilderachtige in 
Nederland en de rol die het speelde in de Neder
landse kunst nog maar nauwelijks onderzocht. Het 
Schilderachtige brengt deze geschiedenis voor het 
eerst in kaart. In de eerste plaats komt de theorie 
van het schilderachtige aan de orde; vervolgens 
wordt in een aantal case-studies getoond wat de 
betekenis en de rol van het schilderachtige was in de 
landschapsarchitectuur, de bouwkunst, de binnen
huisarchitectuur en de restauratiepraktijk.

Het Schilderachtige is daarmee niet alleen een 
noodzakelijke aanvulling op onze kennis van de 
gebouwde omgeving van de negentiende eeuw. Het 
overzicht van Nederlandse bronnen en vindplaat
sen in de jaren 1770-1900 dat hier voor het eerst 
wordt gepresenteerd maakt het ook tot een onmis
bare basis voor nieuw onderzoek naar een centraal, 
maar verwaarloosd thema in de kunstliteratuur en 
ontwerppraktijk van de vorige eeuw. Het Schilder
achtige is daarnaast ook de eerste uitgebreide illu
stratie van het eigen karakter en het Europese 
belang van de Nederlandse theorievorming over het 
schilderachtige.
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