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Inleiding

Indien ‘t u lust een stormwindt te verbeelen is in 1678 opgeschreven door Samuel van
Hoogstraten in zijn bekende werk Inleyding tot de hooge schoole der schilderkonst. Van
Hoogstraten vervolgt deze zin met een uitleg over de verschillende elementen die nodig
zijn om een stormwind af te beelden. Daarna sluit hij het hoofdstuk af door op te merken
dat hij toch liever een mooie zomerdag afgebeeld ziet, met witte wolken en mooie blauwe
luchten. Want al wat in natuer het oog vernoegt,/ Heeft ook al ’t geen een Schildery best
voegt. Van Hoogstraten laat met deze zin zien dat hij persoonlijk geen genoegen haalt uit
een machtige storm.
Hoewel Van Hoogstraten deze voorkeur heeft, heeft gelukkig een heel aantal
schilders van zeventiende-eeuwse landschapsschilderijen zich gewaagd aan het
schilderen van slecht weer. Er zijn schilderijen bekend met harde wind, regen, onweer en
zelfs een enkel winterlandschap met een sneeuwbui. In dit onderzoek worden juist deze
schilderijen bekeken. In het eerste deel zal besproken worden uit welke traditie het
afbeelden van wind, neerslag en bliksem voortkomt met de nadruk op de vraag hoe
schilders uit de zeventiende eeuw deze onderwerpen vorm hebben gegeven. Daarnaast
wordt gekeken of deze manieren van weergeven ook overeen komen met de tips die
schilders konden lezen in de kunstliteratuur uit de zeventiende eeuw zoals de teksten van
Karel van Mander, Philip Angel en Samuel van Hoogstraten.
Interessant is dan om te ontdekken met welke bedoeling deze vormen van slecht
weer zijn afgebeeld door de schilders. Hier zal in het tweede deel dieper op in gegaan
worden. Aan bod zal komen de iconografische manier van interpreteren van onder andere
Eddy de Jongh, waarin gedacht wordt dat in zeventiende-eeuwse schilderkunst verborgen
betekenissen te vinden zijn. Daarnaast wordt er aandacht besteed aan het alternatief dat
Alan Chong en Simon Schama hebben aangedragen en bekend staat als de associatieve
interpretatie methode. Ook deze methode zal toegepast worden op de landschappen met
slecht weer. Als derde zal er gekeken worden naar een mogelijk ander doel die de
zeventiende-eeuwse landschapsschilders hadden met het afbeelden van slecht weer,
namelijk verkrijgen van een betere positie in de concurrentie strijd die de vrije markt met
zich mee nam. Hierin zal het idee van Reindert Falkenburg dat bliksem geschilderd werd
als vorm van wedijver verder uitgediept worden.
Voordat het echter zo ver is zal er eerst gekeken worden waar een schilder allemaal
aan zal moeten denken indien het hem lust een stormwindt te verbeelen.
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Hoofdstuk 1 – Wind

Bij slecht weer wordt meestal eerst gedacht aan storm, waarvan de definitie volgens van
Dale een “zeer hevige wind” is.1 Een sterke wind is voornamelijk te herkennen aan de
gevolgen hiervan op de omgeving. Op de schaal van Beaufort, die sinds 1831 wordt
gehanteerd om windkracht aan te geven, is windkracht 8 stormachtig en windkracht 9 een
storm. Bij windkracht 8 waait de wind harder dan 62km per uur, breken twijgen van de
bomen en wordt voortbewegen moeilijk. Bij windkracht 9 waait de wind harder dan 75 km
per uur en breken takken af, kunnen schoorstenen en dakpannen van de daken waaien en
vliegen er alleen nog zwaluwen en eenden in de lucht.2 Hoewel deze schaal genoteerd
werd na de zeventiende eeuw, is de beschreven invloed van de wind op de omgeving
natuurlijk niet wezenlijk veranderd sinds de zeventiende eeuw en schilderkunst uit die
periode kan dan ook goed met deze schaal worden vergeleken. Oorspronkelijk was de
schaal van Beaufort ontwikkeld voor scheepvaarders zodat zij de windkracht konden
benoemen aan de hoogte van de golven op het water of de stand van de zeilen van het
schip. Ook de marineschilders uit de zestiende en zeventiende eeuw hebben zich
regelmatig laten inspireren tot het uitbeelden van wind met hoge schuimende golven, bolle
zeilen en overhellende schepen.
De gevolgen van windkracht 9 zijn goed te zien op ets van Jan van de Velde die de
maand maart verbeeldt.3 De boomtoppen hellen naar links en er lijken een aantal takken
geknapt te zijn en op de weg te liggen. Een figuur is met het dak bezig van het huisje waar
waarschijnlijk de dakpannen vanaf gewaaid waren. Opvallend is overigens wel dat de
figuren in de ets van Van de Velde niet zo veel last lijken te hebben van de wind.
Niet eerder werd storm zo vaak afgebeeld in Nederland als in de zeventiende eeuw.
Een van de eerste kunstenaars die zich gingen toeleggen op het schilderen van
stormachtige landschappen was Jan van Goyen. Een vroeg voorbeeld is het rond 1625
geschilderde Landschap bij slecht weer (afb. 1). In dit werk zijn duidelijk de gevolgen van
het slechte weer op de omgeving te zien. De bomen zwiepen heen en weer, een duidelijk
verschil als je ze vergelijkt met de vrijwel stilstaande bomen op het bijbehorende pendant
Landschap met goed weer. Daarnaast wuift de begroeiing langs de weg op het schilderij
mee in de windvlagen en ook worden de figuren hierdoor beïnvloed. Zo laat de figuur in de
rode kleding op de voorgrond in zijn houding zien dat voortbewegen moeilijk is geworden
door dezelfde wind die de mantel van de ruiter op de brug sterk laat opbollen terwijl hij zijn
best doet hier tegenin te rijden. Volgens de schaal van Beaufort is het moeite hebben zich
voort te bewegen één van de gevolgen van stormachtige wind op de mens. Op de
achtergrond rechts is te zien aan de schuine strepen dat er regen aan komt.
Stormachtige landschappen, waarbij de nadruk op wind licht, werden in Nederland in de
gehele zeventiende eeuw geschilderd. Er lijkt niet een periode te zijn geweest dat ze meer
of minder vaak voorkomen. Wel zijn er duidelijke verschillen te bespeuren in de
afgebeelde windkracht en de invloed die dit heeft op de omgeving. In het werk Landschap
met boerderij tijdens een storm van Pieter Molijn (afb. 3) is bijvoorbeeld duidelijk te zien
dat er een stevige wind waait. In het schilderij wordt bijvoorbeeld getoond dat de bomen
krom staan van de harde wind, met zelfs een boom in het midden van het werk die een
flink eind lijkt door te buigen. Dit zorgt voor een vrij dreigende sfeer. Over de weg van de
1
2
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Ontleend aan Van Dale < http://www.vandale.nl/opzoeken?pattern=storm&lang=nn > (31 augustus 2012)
Ontleend aan KNMI, Nader verklaard. Windschaal van Beaufort.
< http://www.knmi.nl/cms/content/28976/windschaal_van_beaufort_compleet> (30 juni 2012)
Jan van de Velde, Maart (storm op het platteland), 1618, ets, 15.8 x 21.9 cm, Haarlem, Gemeentearchief
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boerderij lopen naar alle waarschijnlijk een man, een vrouw en een hondje. Ze zijn al bijna
het beeld uit gelopen. De rokken van de vrouw waaien vrolijk achter haar aan, de man lijkt
zijn hoed vast te houden en beide buigen zich wat voorover om de wind te trotseren. De
hond lijkt vrolijk achter de man en de vrouw aan te springen. De oortjes van de hond
wapperen achter het beestje aan. Opvallend is dat de man en de vrouw de wind als
minder dreigend ervaren dan de ver doorgebogen boom doet vermoeden. De wolken lijken
zo snel te bewegen dat er een soort diagonalen in te zien zijn. Deze diagonalen kunnen
als regen bedoeld zijn, maar als dat zo is heeft die regen dan nog niet de boerderij of de
figuren bereikt. De figuren lijken eerder in een verdwaalde straal zonlicht te wandelen dat
door een gat in het wolkendek heen schijnt. De grond waar de figuren op lopen lijkt
hierdoor warm op te lichten.
Op de helft van de zeventiende eeuw schildert Maerten van der Hulst Landschap
met onweer (afb. 2). Zoals de titel al doet vermoeden wordt dit werk ook later besproken in
hoofdstuk 3 – Bliksem. In het werk is echter zo veel aandacht voor het gevolg van harde
wind op de omgeving dat daar in dit hoofdstuk niet aan voorbij gegaan kan worden. Zo
laten de sterk overhellende dunne bomen en meebewegende begroeiing een fikse wind
zien. Daarnaast lijkt het riviertje links op het werk schuimende kopjes te hebben op de
golven, iets dat ook duidt op een stevige wind volgens de Schaal van Beaufort. Op de
voorgrond toont de schilderkoeien die beschutting gezocht lijken te hebben achter de
bomen. Duidelijk is te zien hoe de in het groepje meest rechtse koe met zijn achterkant
richting de wind staat en zich schrap zet. Tot slot valt een figuur te zien die komt aanrijden
en moeite lijkt te hebben zich voort te bewegen. Net als bij Jan van Goyen en Pieter Molijn
hebben de figuren van Maerten van der Hulst een duidelijke reactie op het afgebeelde
weer. Op deze manier staan de figuren echt in het landschap, en maken ze er deel van uit.
Het verschil is echter dat waar de andere figuren gewoon doorgaan met hun bezigheden,
de figuren van Van der Hulst deze bezigheden staken om beschutting te zoeken.
Hoewel er in Nederland in de zeventiende eeuw zeker regelmatig landschappen met storm
zijn geschilderd, was het vooral in de marineschilderkunst dat storm werd afgebeeld. 4 Een
absolute meester op het gebied van het schilderen van stom op zee was Willem van de
Velde. Als laat voorbeeld van schilderijen in de zeventiende eeuw waar wind een rol speelt
wil ik daarom een van zijn schilderijen aanhalen. In 1680 heeft Van der Velde namelijk een
schilderij gemaakt dat tegenwoordig zelfs bekend staat als De Windstoot (afb. 4). Te zien
zijn twee schepen op een zeer woelige zee. De golven zijn erg hoog met grote
schuimende koppen. Het voorste schip lijkt sterk links over te hellen op de golven. Een
aantal zeilen lijkt op tijd gestreken te zijn terwijl één zeil los is geschoten en wappert in de
wind. Op het tweede schip zijn geen zeilen meer te zien en is op de achtergrond
overgeleverd aan de golven. De dramatiek wordt verder versterkt door de dikke donkere
wolken die boven het schip hangen. In de verte is een opklaring te zien maar daar heeft
het schip nu nog niets aan. De dreigende wolken van Willem van der Velde zouden maar
zo eens voor neerslag kunnen gaan zorgen.
Niet alleen zijn de schilderijen, tekeningen of etsen waarop wind is afgebeeld uit de
zeventiende eeuw mooi om naar te kijken, af en toe doen ze ook dienst als bron voor het
Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut. Zo heeft het KNMI onderzoek gedaan naar
een storm die heeft plaatsgevonden op woensdagavond 1 augustus 1674.5 In een brief
4

5

Het is zelfs zo dat wanneer er in de database van het Rijks Kunst Documentatiecentrum als onderwerpstrefwoord
‘wind’ ingetikt wordt, er tussen de eerste 400 resultaten er maar 6 landschappen te vinden zijn. Onder deze 6
landschappen met wind bevinden zich ook schetsen, prenten en tekeningen. < http://www.rkd.nl/rkddb> (4 mei
2012)
KNMI Historie: Zomerstorm van 1647
< http://www.knmi.nl/cms/content/70590/zomerstorm_van_1674_domkerk_utrecht_stort_in> (5 mei 2012)
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schrijft een Utrechts Burger over de gevolgen van een zware windhoos die, die avond in
de stad gewoed heeft De ontreddering is met geen pen te beschrijven, wat u uit het
volgende wel enigszins zult kunnen opmaken, want: de Domkerk is van de toren tot aan
het koor geheel in een puinhoop verander, en wel zo dat de pilaren niet hoger meer dan
zes à zeven voet boven de grond staan. De KNMI heeft op basis van dit soort tekstuele
bronnen en afbeeldingen van de verwoestingen een reconstructie gemaakt van de
meteorologische situatie en komt tot de conclusie dat er waarschijnlijk in plaats van een
gewone zomerstorm, een tornado over Utrecht heen is getrokken. Een voorbeeld van de
afbeeldingen van de verwoestingen die de KNMI heeft gebruikt, is een serie tekeningen
die Herman van Saftleven mogelijk heeft gemaakt in opdracht van het stadsbestuur. Eén
van deze tekeningen toont de ruïne van het schip van de Domkerk vanuit het oosten
gezien. Op de achtergrond is de westgevel van de Domtoren te zien. Tussen de brokken is
al begroeiing ontstaan wat erop wijst dat de storm al enige tijd geleden heeft
plaatsgevonden. Hoewel het niet het doel van Saftleven tekening was, zijn hier de ultieme
gevolgen van harde wind afgebeeld, gevolgen die zelfs tijden na de tornado zelf nog te
zien waren.
Mogelijk heeft Willem van de Velde de woorden gelezen van Samuel van Hoogstraten die
in zijn Inleiding tot de hooge schoole der schilderkonst in 1678, over het schilderen van
storm schrijft:
Indien 't u lust een stormwindt te verbeelen,
Zoo buig 't geboomt, en laet de takken speelen.
Laet regenen, laet vry den blixem slaen,
En masteloos een Schip te gronde gaen.6
Voor een goede stormwind moesten de schilder de wind afbeelden door deze bomen te
laten buigen en met takken te laten spelen. De werken die besproken zijn in dit hoofdstuk
voldoen hier allemaal aan. In het volgende hoofdstuk gaan we kijken hoe de zeventiendeeeuwse landschapsschilders het hebben laten regenen.

6

S. van Hoogstraten, Inleyding tot de hooge schoole der schilderkonst: anders de zichtbaere werelt, 1678, p. 125.
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Hoofdstuk 2 – Buien

Laet regenen zei Van Hoogstraten in 1648 indien ’t u lust een stormwindt te verbeelen7.
Het is inderdaad zo dat wind regelmatig gepaard gaat met donkere dreigende wolken waar
mogelijk neerslag uit kan vallen. Er zijn verschillende soorten neerslag en de twee die het
meest voorkomen, vinden we ook het vaakst terug in de schilderkunst: regen en sneeuw. 8
Anders dan wind hebben regen en sneeuw een fysieke verschijningsvorm, immers
regendruppen en sneeuwvlokken. Daardoor is regen en sneeuw directer af te beelden in
de schilderkunst dan wind dat slechts door de gevolgen ervan op de omgeving kon
worden afgebeeld.
In dit hoofdstuk zal worden gekeken naar hoe die fysieke verschijningvormen in de
Nederlandse zeventiende-eeuwse schilderkunst is weergegeven. Hierbij zal regen en
sneeuw apart worden behandeld.

Regen
Hoe men water schildert luistert niet zo nauw, omdat ons oog zeer bereidwillig blijkt te zijn
om iets als water te zien. Blauwe golven zijn daarbij een eerste simpele stap.9 Maar wat
als het water uit de hemel komt vallen en eigenlijk bestaat uit doorzichtige druppen?
Hoewel regen van alle tijden is geweest, word echte regendruppen tot de 19 e eeuw slechts
sporadisch geschilderd.10 De enige overtuigende druppen water die ik ken van voor die
tijd, zijn in 1432 geschilderd door Jan van Eyck. In het midden van het Lam Gods is een
werkende fontein te zien. De druppen zijn van perfect half doorschijnend water, spatten in
kleinere druppen uiteen zodra ze het water raken en zorgen voor overtuigende lokale
verstoringen in het water.11
Logischerwijs zijn in de veel kleinere landschappen en zeegezichten de
regendruppen niet allemaal afzonderlijk geschilderd, daarin worden regenvlagen op een
andere manier geschilderd. Ook al voor de zeventiende eeuw werd er al storm met regen
afgebeeld boven zee. Een voorbeeld hiervan is te zien in Pieter Breugels, Storm op zee uit
1568 (afb. 5). Dat het stormt op dit werk moge duidelijk zijn, de wind zorgt voor schijnbaar
huizenhoge golven. Onduidelijk is waar de zee stopt en de lucht begint aan de rechterkant
van de horizon omdat de wolken ever donker zijn als de golven. Door het donkere
monochrome kleurgebruik krijgt dit werk een grauwe uitstraling die past bij een storm.
Breugel krijgt het voor elkaar om heel licht schuine strepen of vlagen te maken over het
werk. Hierdoor ontstaan er striemen regen die door de wind alle kanten opwaaien. Deze
techniek werd ook veel gebruikt in de prentkunst waarbij regen afgebeeld werd als schuine
arceringen. Bij deze techniek hoe dichter de arceringen bij elkaar staan en hoe dikker de
strepen zijn weergegeven hoe harder de regen valt. In de zeventiende-eeuwse prentkunst
beeldden bijvoorbeeld Jan van de Velde en Willem Buytenwech regen ook op deze manier
uit door eenvoudigweg streepjes in de lucht te arceren. Dit is bijvoorbeeld te zien in de al
eerder aangehaalde prent Maart.12.
7

Van Hoogstraten 1648 (zie noot 6) p. 125.
Volgens de KNMI vallen ook dauw, rijp en ijzel onder de meteorologische betekenis van neerslag. In dit onderzoek
is dat echter buiten beschouwing gelaten. Het verschil tussen een dunne laag sneeuw of rijp is in de schilderkunst in de
zeventiende eeuw te verwaarlozen. <http://www.knmi.nl/cms/content/40137/neerslag> (10 juli 2012).
9
J. Stumpel, 'Water verven', Kunstschrift XLIII (1999) nr. 3, p. 21.
10
T. Murayama, L van Tilborgh, 'Het regent', Kunstschrift XLIII (1999) nr. 3, pp. 46.
11
Jan van Eyck, Altaartstuk met het Lam Gods, ca. 1432, olieverf op paneel, 340 x 440 cm., Sint-Baafskathedraal,
Gent.
12
Van Goyen (1996) p 90
8
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In de zeventiende-eeuw beeldden meerdere schilders hun stormwind af in
combinatie met regen. Hoewel Jan van Goyen de woorden van Van Hoogstraten niet heeft
kunnen lezen laat ook hij zijn wind vergezeld worden door regen. Bij het vorige hoofdstuk
is Jan van Goyens Landschap met slecht weer (afb. 1) al besproken. Duidelijk werd dat
Jan Van Goyen sterk is in het laten zien welke invloed het weer heeft op de omgevingen
en de figuren in zijn werk. In Landschap met slecht weer is dankzij schuine arceringen in
de wolken aan de rechterkant te zien dat het regent. Hoewel de figuren op de voorgrond
van zich duidelijk moeten weren tegen de harde wind wijst niets erop dat deze figuren al
last hebben van regen. Daaruit kan geconcludeerd worden dat de bui nog komt of alweer
wegtrekt. Ook voor regenbuien geldt, net als bij het afbeelden van wind, dat dit in de
zeventiende eeuw voornamelijk in de marine schilderkunst een geliefd onderwerp is.

Regenbogen
Een andere mogelijkheid voor schilders om de aanwezigheid van een regenbui af te
beelden is door het afbeelden van een regenboog. Immers als regen bijna ophoudt en de
zon alweer door de wolken komt is het met een optimale timing mogelijk dat er
regenbogen ontstaan. Het afbeelden van een regenboog in combinatie met een regenbui
lijkt regelmatig in de schilderkunst gebruikt te worden. Ook kunstschilder en theoreticus
Karel van Mander besteed relatief veel aandacht aan het beschrijven van de juiste
weergave van een regenboog in zijn in 1604 verschenen Grondt der edel vry
schilderconst. Dit terwijl hij geen aandacht besteed aan de juiste weergave van regen,
behalve dan dat hij noemt dat een schilder dit af moet kunnen beelden. Karel van Mander
heeft in de Grondt over regenbogen geschreven in hoofdstuk zeven over reflectie,
reverberatie, weerglans of weerschijn. Van de eenenzestig alinea's in dit hoofdstuk
besteedt Van Mander er veertien aan de regenboog. Met de kennis van zijn tijd legt Van
Mander uit hoe een regenboog ontstaat en waar ze voorkomen in de wereld, in de Bijbel
en in de mythologie. Hierbij gaat Van Mander in op de manier waarop de kleuren in elkaar
over moeten lopen en in welke volgorde de regenboog geschilderd moet worden. Deze
volgorde zou de schilder ook zo op zijn palet aan moeten houden om de kleuren graag op
deze manier bij elkaar staan. Hij spoort schilders aan Dient wel ghemerckt op der verwen
afscheytsel/ Hoe aerdich sy in een verdreven vloeyen/ En uyt malcander al schijnen te
groeyen/ naest ons is hy purper, dan incarnatich/ Oft lacke wittich, om wel coloreren/ Daer
naer orangiachtich, oft root cieratich/ Dan masticot gheel, dan groen delicatich/ Dan
schoon asuer, als der Pauwen hals veren/ Achter weder purper, te domineren13
Ook Samuel van Hoogstraten schrijft over de manier waarop schilder de kleuren
van de regenboog moeten weergeven. Hij doet dit in het zesde hoofdstuk over Van de
tuiling, schakeering, of bijeenschikking der verwen. Van Hoogstraten zegt hierover Immers
de verwen, die malkander in den Regenboog verzellen/ zijn elkander recht bevrient, gelijk
dit vaers te kennen geeft:/ 't Blaeuw past by't purper, en het purper weer by’t roodt/ 't Roodt
by't oranje, daer het geel niet tegen stoot/ 't Geel mint het groen, en 't groen heeft graeg
met blaeuw te doen.14
Het moge duidelijk zijn dat er in de zeventiende eeuw bij de kunsttheoretici
duidelijke ideeën bestonden over de juiste weergave van een regenboog. Interessant is
om te zien of dit in de zeventiende eeuw werd nagevolgd door de kunstschilders. Maar
voordat we ons hierop richten, zal worden gekeken naar de traditie van het weergegeven
van regenbogen in de schilderkunst, die veel eerder begon dan zeventiende eeuw.
In de religieuze schilderkunst heeft de regenboog een belangrijke plek gekregen vanuit de
13
14

K. van Mander, Het schilder-boeck (facsimile van de eerste uitgave, Haarlem 1604), Utrecht 1969, fol. 30.
Van Hoogstraten 1678 (zie noot 6) p. 304.
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Bijbelse betekenis ervan. De regenboog staat sinds de zondvloed aan de hemel als teken
van Gods verbond met Noach waarin hij belooft dat er nooit meer een dergelijke vloed zal
komen. Volgens de Bijbel zei God tegen Noach “Dit is een teken van het verbond, dat Ik
geef tussen Mij en u en alle levende wezens, die bij u zijn, voor alle volgende geslachten:
mijn boog stel Ik in de wolken, opdat die tot een teken zij van het verbond tussen Mij en de
aarde. Wanneer Ik dan wolken over de aarde breng en de boog in de wolken verschijnt,
zal Ik mijn verbond gedenken, dat tussen Mij en u en alle levende wezens van alle vlees
bestaat, zodat de wateren niet weer tot een vloed zullen worden om al wat leeft te
verderven.” Mede door deze belofte de regenboog onderdeel geworden van de Majestas
Domini afbeeldingen. Dit is een weergave van Christus tronend als heerser over hemel en
aarde, tronend met een boek in zijn hand of met zijn handen geheven in een zegen. In de
eerste weergaven hiervan wordt Christus omgeven door een mandorla, een
amandelvormig aureool.
Ook in schilderijen van het Laatste Oordeel is de tronende Christus een belangrijk
element. Een dag des oordeels kan immers niet zonder Christus als rechter. Omdat
Christus zich in de meeste composities in lucht of hemel bevindt, kwam het regelmatig
voor dat Christus tronend op een regenboog werd afgebeeld. Een voorbeeld hiervan is te
zien in het Laatste Oordeel van Hans Memling uit de vijftiende eeuw (afb. 6). Christus zit
hier op een regenboog in een rode mantel, zijn voeten rustend op de hemelbol. De
regenboog is hier zo hoog geschilderd dat deze bijna een cirkel vormt voordat hij de aarde
raakt, iets dat in werkelijkheid niet zou voorkomen. Een verklaring hiervoor kan gevonden
worden in de bedoeling Christus af te beelden in de hemel, welke hoger ligt dan de lucht
boven de aarde. Wel lopen de kleuren redelijk realistisch in elkaar over in wat volgens Van
Mander en Van Hoogstraten de juiste volgorde is. Als de regenboog de aarde raakt zijn
deze overgangen het meest realistisch dankzij het atmosferische perspectief. In het
bovenste deel van de regenboog zijn de kleuren veel helderder en zijn de overgangen
scherper en daardoor minder realistisch. Dit is niet vreemd omdat Memling de regenboog
nog als symbool gebruikt en het realistisch weergeven ervan in dit werk niet de prioriteit
gehad zal hebben.
Bij de Terugkeer van de Kudde van Pieter Breugel de Oudere (afb. 7), geschilderd
honderd jaar na Het laatste oordeel van Memling eeuw is de regenboog niet meer enkel
symbolisch maar hoort deze thuis in het afgebeeld landschap. In een niet-Nederlands
aandoend berglandschap drijven boeren de kudde koeien naar huis. In de verte is een
opkomende storm te zien, te herkennen aan zeer donkere wolken. Blijkbaar valt er uit
deze wolken neerslag in de vorm van regen want heel smal en vaag afgetekend tegen de
wolken is een regenboog te herkennen. Het kenmerkende kleurenpalet van Van Mander
en Van Hoogstraten is echter niet gebruikt. De kleuren van deze regenboog zijn immers
amper te onderscheidden en zijn vooral licht ten opzichte van de donkere wolken erachter.
Het lijkt erop dat de storm nog ver weg is want de figuren lijken nog geen last te hebben
van wind of regen en de bomen waarvan de takken dun genoeg zijn om te waaien in de
wind zijn nog niet in beweging.
In de zeventiende eeuw zijn er ook regenbogen te vinden in de realistische landschappen
en zeegezichten. Er lijkt niet een periode te zijn dat regenbogen gezien werden als een
extra populair onderwerp. Rond het midden van de zeventiende eeuw schildert Jan van
Goyen opnieuw een regenbui in het werk Landschap met regenboog (afb. 8). In dit werk
beeldt Van Goyen duidelijk meerdere weersomstandigheden tegelijkertijd uit. Ten eerste is
aan de kleding van de figuren en de takken van de bomen te zien dat het hier nog steeds
hard waait. De donkere wolken en de schuine strepen duiden op een regenbui in de verte.
De ruiters te paard halverwege het schilderij lijken hier nog geen last van te hebben. En
ook begint de zon alweer te schijnen. Op de voorgrond lijkt er een straal zonlicht op de
boom en de figuren te vallen. In combinatie met de regen zorgt de zon voor een
9

regenboog. De regenboog voldoet opnieuw niet aan het kleurenschema van Van Mander
en Van Hoogstraten. Hierdoor is de regenboog vaag aanwezig alsof ze nog duidelijker
gaat worden of alweer aan het verdwijnen is.
Jan van Goyen is natuurlijk bij lange na niet de enige die zich aan het schilderen
van een regenboog heeft gewaagd. Zo schildert Jacob van Ruisdael omstreeks 1670 een
regenboog in De Joodse begraafplaats (afb. 9). De regenboog in dit werk is duidelijker
aanwezig dan de regenboog die te zien was bij Jan van Goyen. Afgebeeld is een begroeid
heuvellandschap met een oude ruïne met op de voorgrond verschillende graftombes. Over
en stromend beekje hangt een dode boom. In de lucht zijn donkere dreigende wolken te
zien. Links op de achtergrond lijkt het net geregend te hebben, of regent het nog want
daar is een regenboog verschenen. De regen zelf is niet duidelijk weergegeven, echter
zonder regen geen regenboog. Dat de regenboog hier duidelijker is komt omdat de
donkere stormwolken achter de regenboog hier dreigender en donkerder zijn dan de
regenwolken achter de regenboog van Van Goyen. Echter ook hier lijkt er niet zoveel rood
gebruikt te zijn, als zou moeten volgens Van Manders advies. Deze regenboog bestaat
meer uit de kleuren blauw en geel. De subtiele overgang waar Van Mander en Van
Hoogstraten het over hebben is wel duidelijk weergegeven door Van Ruisdael.

Sneeuwbuien
Een ander soort neerslag ontstaat wanneer de temperaturen zo laag zijn dat regen
verandert in sneeuw en hagel. In de zeventiende eeuw kwamen er veel wintergezichten op
de markt. Misschien is dit deels te verklaren door het feit dat in deze periode zo veel
sneeuw viel, zo veel zelfs dat deze tijd door klimatologen de kleine ijstijd wordt genoemd.
Het begin van de zeventiende eeuw werd getekend door bitter koude winters met veel
sneeuw. Tijdens negen winters in deze eeuw vroor het zelfs minstens tien weken achteren
zo sterk dat de binnenlandse waterwegen geblokkeerd waren door ijs. 15 Twee derde van
de winters in de zeventiende eeuw waren winters met langdurige perioden van vorst,
sneeuw en ijs. Voor de Nederlandse landschapsschilders uit deze tijd was het
winterlandschap duidelijk iets normaals. In de traditie van het steeds natuurlijker
weergeven van het landschap was het winterlandschap wellicht een logische
onderwerpskeuze.16 In de kunsttheoretische literatuur van de zeventiende eeuw die
beschikbaar was voor de Nederlandse kunstenaar wordt ook het één en ander gezegd
over het winterlandschap. Karel van Mander zegt in zijn Grondt, in hoofdstuk acht over
landschap dat Met verwe moet men oock wesen beproevich,/ Te maken snee, haghel, en
reghen-vlaghen,/ Hijssel, rijm, en smoorende misten droevich,/ Al welcke dinghen sullen
zijn behoevich,/ T'uytbeelden swaermoedighe winter-daghen,/ Als somtijts t'ghesichte niet
en can draghen,/ Te sien thorens, huysen, in Steden, Dorpen,/ Verder als men eenen
steen soude worpen.17
In Nederland waren in de zeventiende eeuw meerdere kunstenaars die zich hadden
gespecialiseerd in het winterlandschap. Hendrik Avercamp is daar de bekendste van.
Winterlandschap met schaatsers uit 1609 (afb 11) is een kenmerkend voorbeeld van zijn
werken. Op zijn prachtige winterlandschappen zien we vaak aantal gebouwen en bomen
aan een bevroren water. In het werk zijn talloze figuren te zien die bezig zijn met taken die
horen bij de winter of zich aan het vermaken zijn op het ijs. In de werken van Avercamp
zijn regelmatig grappige details te herkennen of details waaruit de gevaren van de winter
blijken.
15
16
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J. Buisman, Bar en Boos: zeven eeuwen winterweer in de lage landen, Baarn 1984, p. 189.
Van Suchtelen, Holland frozen in time. The Dutch winter landscape in the Golden Age, tent. Cat. Den Haag
(Mauritshuis) 2001, pp. 12-15.
Van Mander 1604 (zie noot 13), fol. 35v.
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Het werk van Avercamp past in een lange traditie van geschilderde
winterlandschappen, waarvan het begin ligt in de miniatuurschilderkunst. Zo hebben de
gebroeders Van Limburg in de miniatuur Februari uit het getijdenboek Les très Riches
Heures de Jean, Duc de Berry, dat af was in 1416 (afb. 12) een overtuigend
winterlandschap afgebeeld. De gebroeders Van Limburg slagen erin om de winterkou
goed voelbaar te maken. Het is duidelijk te zien dat er veel sneeuw is gevallen, de grond,
de daken van de huizen en de wegen zijn door sneeuw bedekt. In huis houden de mensen
zich warm door de warmte van het vuur onder hun kleding te vangen. Er wordt hout
gehakt om het vuur gaande te houden. En de mensen die buiten lopen hebben het zelfs
zo koud dat hun adem wolkjes geeft. Bovendien houdt de figuur buiten zijn armen om zich
heen geslagen op een manier dat het gezicht beschermd wordt tegen de kou.
Ook op grotere schaal werden er natuurlijk winterlandschappen afgebeeld, een
goed voorbeeld hiervan is Jagers in de sneeuw van Pieter Breugel de Oudere uit 1565
(afb. 13). In dit werk wordt er veel aandacht geschonken aan de weergave van de sneeuw.
De sneeuw ligt als een soort deken over het hele landschap en de daken van de huizen
heen. Dat het een dikke laag sneeuw betreft wordt duidelijk als men kijkt naar de jagers,
deze zakken namelijk tot aan hun enkels weg in de sneeuw. Ook de honden zakken op
deze manier weg in de laag sneeuw.
Opvallend is dat in de talloze schilderijen met winterlandschappen die er geschilderd zijn
door de eeuwen heen, slechts zelden afbeeldingen te zien zijn waarop werkelijk te zien is
dat het zich sneeuwt. De vroegste pogingen tot het schilderen van sneeuwval stammen uit
het begin van de vijftiende eeuw. In het getijdenboek Les Belles Heures de Jean, duc de
Berry, schilderden de gebroeders van Limburg circa 1406-1409 een afbeelding van de
heilige Antonius die een storm tot bedaren brengt (afb. 10). Te zien is de heilige Anthonius
die van achter zijn kansel in een berglandschap een storm tot bedaren brengt in het bijzijn
van een andere broeder en zes vrouwelijke toehoorders. Uit de miniatuur wordt niet
helemaal duidelijk of het winter is, het gras is immers erg groen en de lucht zomers blauw.
Met enige welwillendheid zou de kleding van de aanwezige figuren als dikkere kleding en
een muts opgevat kunnen worden. De naamdag van de heilige Antonius is 13 juni, eerder
zomer dan winter. Toch zien we op deze afbeelding de eerste sneeuwbui. Op de
achtergrond in de rechterbovenhoek komt voortgetrokken door een duivel een storm in
beeld. De duivel trekt een donkere grijze wolk voort waaruit dikke vlokken sneeuw vallen.
Als deze witte ronde sneeuwvlokken op de berg vallen, behouden deze hun kleur en vorm
perfect. In plaats van een laagje sneeuw lijken er op de berg daardoor eerder een
verzameling pingpongballetjes te liggen. De bui is zeer plaatselijk, iets dat natuurlijk te
danken is aan Antonius die dankzij zijn zegende gebaar de storm niet dichterbij laat
komen. Hoewel dit dus een zeer vroeg voorbeeld is van een sneeuwbui doet de gehele
afbeelding niet erg winters aan.
De sneeuwbui die Pieter Breugel de Oudere schildert in 1567 op een landschap
met de Aanbidding der wijzen (afb. 14) heeft een realistischere invloed op de omgeving.
Afgebeeld is een soort pleintje vol met mensen en enkele gebouwen. Niet alleen blijft de
sneeuw liggen op de daken, ook blijft de sneeuw op de kleding en hoeden van de figuren
liggen. De vallende sneeuwvlokken verschillen nogal van vorm en grootte. Op de
voorgrond zijn de sneeuwvlokken duidelijk dikker dan op de achtergrond. Dit zorgt ervoor
dat wanneer je slechts een detail bekijkt, een sneeuwvlok soms even groot zou zijn als de
hand van een van de figuren. Toch krijgt Pieter Breugel op deze manier het voor elkaar om
de sneeuw door de hele afgebeelde ruimte te laten vallen en niet als een deken alleen
voor de afbeelding langs. Een andere reden dat Aanbidding der wijzen in de sneeuw, een
zeer realistische afbeelding van een sneeuwbui is, komt door de reactie van de figuren.
Opnieuw zakken de figuren tot hun enkels weg in de sneeuw. Daarbij hebben de figuren
het zichtbaar koud er lopen namelijk verschillende figuren ineengedoken terwijl ze met hun
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mantels hun lijf en gezicht beschermen tegen de sneeuwbui.
Ook Lucas van Valckenborch schildert aan het einde van de zestiende eeuw enkele
overtuigende sneeuwbuien. In Winterscene bij Antwerpen uit 1575 (afb. 15) lijkt er
ondanks de sneeuwbui een vrij vrolijke sfeer te zijn. Op het ijs heeft men het weliswaar
koud maar wordt er toch gesleed en colf gespeeld. Colf is een sport die tussen de
Middeleeuwen en de Gouden Eeuw erg populair was in ons land. Colf kan worden gezien
als een oude voorloper van het huidige golf en werd regelmatig op het ijs gespeeld. 18 Eén
van de toeschouwers van het colfspel rechts onderin blaast zijn handen warm terwijl hij
geconcentreerd het spel bekijkt. Verder ligt er sneeuw maar deze laag is niet zo dik dat de
figuren erin wegzakken. De lucht is vrij licht en helder ook al wordt het volgende dorp door
de sneeuw erg vaag. Als er aandachtiger gekeken wordt naar dit werk, vallen er steeds
meer motieven op die de gevaren en nadelen van de winter laten zien. Zo staat het
waterrad links onderin stil, te zien aan de ijspegels die zich eraan gevormd hebben. In het
midden van het paneel staat een boerderij in brand. Een aantal mannen sleept emmers
water die kant op dat uit een vers geslagen wak wordt gehaald. Brand was een serieuze
bedreiging in de droge tijd van de winter.19 De sneeuwbui wordt weergegeven door
vlokken in verschillende maten en vormen die als een waas over het hele werk zijn
verspreid. Hoe verder weg de sneeuwvlokken hoe kleiner ze zijn weergegeven.
Veel somberder en dreigender komt de sneeuwbui van het werk Winter uit 1586
over (afb. 16). Dit landschap voldoet aan de eerder genoemde beschrijving van een
sombere winterdag volgens Karel van Mander. Natuurlijk had Lucas Van Valckenborch dat
nog niet kunnen weten, het Schilders-boeck kwam immers pas 18 jaar later in 1604 uit.
Het gezichtsvermogen wordt in dit werk door de sneeuwval behoorlijk beperkt. Bovendien
is het in de lucht veel grijzer of donkerder dan bij de winterscène in Antwerpen. Er is in dit
werk zoveel sneeuw gevallen dat de figuren er enigszins in wegzakken. Op de
takkenbossen die gedragen worden en de kleding van de figuren blijft de sneeuw liggen.
De sneeuwvlokken dwarrelen als soort deken voor het hele werk langs. Echter door de
reactie van de figuren, de vager wordende achtergrond en de details als blijven liggende
sneeuw is deze 'deken' vrij realistisch. Het kleine kindje op de weg trekt zijn petje
bijvoorbeeld diep over zijn ogen om zich te beschermen tegen de vallende sneeuw.
In de zeventiende eeuw was het niet anders, ook hier zijn slechts heel zelden in de
winterlandschappen heuse sneeuwbuien afgebeeld. De winterlandschappen voldoen
meestal niet aan de beschrijving van Karel van Mander. Vaker is de sneeuw al gevallen en
het ijs al zo dik dat het meerdere figuren in sleeën of op de schaats kan dragen.
Bovendien lijkt het vaak zo sterk te vriezen dat het zicht amper verminderd wordt. De
impact die deze sterke vorst zou hebben op de mens komt vaker niet dan wel naar voren
in de afbeeldingen. Slechts zelden slaan de afgebeelde figuren de armen om de borst om
zich warm te houden of zitten ze ineengedoken in een paardenslee. De nadruk ligt in de
meeste werken op het vermaak dat er op een mooie winterdag op het ijs te beleven valt.
Reindert Falkenburg zegt daarbij “De koude zelf, in zijn uitwerking op mens en natuur,
komt anders dan in het ijs en de kalen bomen, niet tot uitdrukking. […] Een dikke
sneeuwlaag ziet men in deze landschappen zelden, meestal overheerst de bruin-gele
grondtoon van het landschap. Hier en daar, op daken, bomen en walkanten, licht het wit
van sneeuw of rijp op.”20 Volgens Adriana van Suchtelen is Aert van der Neer de enige die
een paar landschappen heeft geschilderd waarbij het werkelijk sneeuwt. 21 Voor zover mijn
kennis over dit onderwerp reikt, ben ik het eens met deze stelling.
Op Winterlandschap in een sneeuwstorm uit 1660 (afb. 17) is een bevroren rivier te zien
18
19
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waar een weg langs loopt. Aan de oever staan huizen, een kerk en een molen. Op deze
gebouwen blijft de eerste sneeuw al op de daken liggen. Hoewel er nog steeds mensen
colf aan het spelen zijn op de rivier voelt dit winterlandschap erg dreigend. Dikke pakken
sneeuwwolken hebben zich verzameld in de lucht. De boomtoppen zwiepen naar links
door de wind en ook de lage begroeiing langs de wal is overgeleverd aan de wind. Deze
wind speelt ook met de kleren van de figuren en dan vooral met de mantels. De man in het
midden op de voorgrond moet zijn hoed zelfs vasthouden om te voorkomen dat de hoed
weg waait, terwijl hij hiermee tegelijkertijd zijn gezicht beschermt tegen de sneeuw. Ook
Van de Neer zorgt er op deze manier voor dat zijn figuren net als de figuren van Jan van
Goyen, onderdeel zijn van het landschap. De sneeuwval krijgt vorm door minuscule
sneeuwvlokken die over het hele landschap dwarrelen terwijl de wind ermee speelt. Aan
de kleren en de hoeden van de figuren aan de linkerkant is te zien dat deze
sneeuwvlokken tegen de figuren aangewaaid worden en zo blijven liggen. Aert van der
Neer slaagt erin de grijzige mist van de sombere winterdag die Karel van Mander beschrijft
weer te geven, al kunnen de figuren hier nog wel verder kijken dan slechts een steenworp
afstand.
In het werk Sneeuwval (afb. 28) laat Aert van der Neer opnieuw zien dat het hem
lukt een sombere winterse dag af te beelden. Op deze afbeelding is het gezichtsvermogen
minder ver als bij Winterlandschap in een sneeuwstorm al is dit deels te wijten aan het feit
dat er überhaupt minder ver te kijken valt qua afgebeelde ruimte. Op deze afbeelding is
veel minder sprake van wind die speelt met de begroeiing, de bomen of de kleding van de
afgebeelde figuren. Wel is aan de houdingen van de figuren te zien dat voortbewegen
door de kou en de sneeuw ook hier enige moeite kost. De sneeuwvlokken zijn op dit werk
iets dikker en daardoor duidelijker te zijn dan bij Winterlandschap in een Sneeuwstorm.
Ook hier is Van der Neer erin geslaagd om de sneeuw echt in het landschap af te beelden,
dit is te zien aan de dunne lagen sneeuw die tegen de kale bomen blijft plakken, op de
daken valt van de gebouwen, op de bootjes blijft liggen en opnieuw aan de kleding van de
figuren plakt. De sneeuwvlokken van Aert van der Neer zijn net als echte sneeuwvlokken
lang niet allemaal gelijk van vorm en grootte. Sneeuwval is een motief dat Aert van der
Neer onderzoekt in een later stadium van zijn carrière. Op datzelfde moment in zijn
carrière experimenteert hij ook met de effecten van het maanlicht in een
winterlandschap.22 Hieraan zal in het tweede deel meer aandacht aan besteed worden.
Na het zien van de verschillende voorbeelden van neerslag kan geconcludeerd worden
dat in de zeventiende eeuw regen regelmatig deel uit maakt van slecht weer en dat
sneeuwval slechts zeer zelden afgebeeld werd in de landschapsschilderkunst. In het
tweede deel zal gekeken worden wat hiervan de reden zou kunnen zijn. Nu neerslag in al
dan niet bevroren variant is besproken in de landschapsschilderkunst is het tijd voor de
volgende weersomstandigheid die volgens Van Hoogstraten hoort bij een storm. Na zijn
aansporing het te laten regenen zegt hij immers 'laat vry den blixem slaan', hier zal in het
volgende hoofdstuk dieper op ingegaan worden.
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13

Hoofdstuk 3 – Bliksem.

De belangrijkste kenmerken van onweer zijn donder en bliksem. De schilders in de
zeventiende eeuw waren in staat zeer realistisch te schilderen, maar geluid weergeven in
verf is ze niet gelukt. Op de landschapsschilderijen is onweer daarom te herkennen aan
bliksemflitsen. Het verhaal gaat dat Apelles, volgens Plinius de Oudere, de hofschilder van
Alexander de Grote, al onweer heeft geschilderd. Karel van Mander zegt hierover Nu
maeckt my t'bedencken somtijts verwondert/ Hoe soo gheblixemt hebben en ghedondert/
Appellis verwen, wesende soo weynich/ Daer wyder nu hebben seer veel en reynich/
Bequamer t'uytbeelden soo vreemde dinghen/ Hoe comt ons lust tot naevolgh oock niet
dringhen?/ Laet somtijts dan rasende golven vochtich/ naebootsen, beroert door Eolus
boden/ Swarte donders wercken, leelijck ghedrochtich/ En cromme blixems, door een
doncker-lochtich/ Stormich onweder, comende ghevloden/ Wt de handt van den oppersten
der Goden/ Dat de sterflijcke Siel-draghende dieren/ Al schijnen te vreesen door sulck
bestieren”.23 Van Mander wil duidelijk zijn collega-schilders aansporen het onweersmotief
te gebruiken in hun landschappen. Omdat een bliksemflits voornamelijk uit licht bestaat
behandelt Van Mander dit in het hoofdstuk over reflectie, reverberatie, weerglans of
weerschijn. Hij geeft de volgende aanwijzingen voor het schilderen van de bliksemflits
T'nacht-licht de Mane stellende zijn teycken/ Aen Huysen oft Kercken, boven oft onder/
Ghelijck sy bleyck is, sal sy sulcken bleycken/ Schijn van haer gheven, waer sy't can
bereycken/ S'ghelijcx den blixem van den fellen donder/ Wesend' een voorbode, met een
bysonder/ Blaeuverwich vyer, doet de duysterheyt wijcken/ En oock metter vlucht zijn
Reflexy blijcken.24
Ook in dit hoofdstuk zal eerst gekeken worden in welke traditie bliksem voor de
zeventiende eeuw werd weergegeven, daarna zullen we zien of de landschapschilders
van de zeventiende eeuw zich aan deze aanwijzingen van Van Mander hielden.
Van oudsher is de bliksemschicht gebruikt als attribuut van verschillende goden of
heilige figuren, waarvan de meest bekende Zeus, de oppergod van de Grieken is. Een
ander voorbeeld van een heilige waar de bliksemschicht een belangrijke rol bij speelt is de
heilige Katharina. In de zestiende eeuw is een voorbeeld van de afbeelding van de heilige
Katharina te vinden in de eerste grote opdracht van Lucas Cranach de Oudere als
hofschilder. Voor de Universiteit van Wittenberg heeft hij in 1506 een altaarstuk
geschilderd (afb. 18). Het onderwerp is de Heilige Katharina, de beschermheilige van de
geleerden. Zij zou rond het jaar vierhonderd in Alexandrië vijftig geleerden hebben
bekeerd tot het christendom en daarop stond de doodstraf. Op het middenpaneel is te zien
hoe door Goddelijke interventie de heilige Katharina niet de dood kan vinden door het rad.
De Goddelijke interventie heeft de vorm van een stormwolk met bliksem en hagel. Deze
hagelbui is door Lucas Cranach de Oudere niet compleet geïntegreerd in het landschap.
De plaatsing van de afgebeelde figuren, het rad en de stormwolk in de ruimte is namelijk
net niet helemaal realistisch. Daardoor ligt de hagelbui nog enigszins als deken over de
afbeelding heen. De figuren lijken ook amper te reageren op de hagelstenen die uit de
lucht komen vallen. De afbeelding vormt geen eenheid en lijkt daarom niet erg natuurlijk.
Wel lijken de hagelstenen in verhouding met de figuren die afgebeeld zijn. Hierbij moet
vermeld worden dat dit een altaarstuk betreft. Het doel van Lucas Cranach de Oudere zal
niet zijn geweest om de situatie zo realistisch mogelijk af te beelden. Hij creëert een
afbeelding waaruit het verhaal van de Heilige Katharina duidelijk wordt en waar de nadruk
23
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ligt op de heilige die de geleerden zullen beschermen, in een werk dat als hoofddoel
devotie opwekken heeft.
Waren de hagelstenen al niet helemaal realistisch weergegeven, de bliksemschicht
van Cranach de Oudere is zeer sterk gestileerd en daarmee zeer onrealistisch. De dunne
bliksemschicht bestaat uit perfect rechte lijnen en hoeken van negentig graden waardoor
de zeer gestileerde zigzaglijn ontstaat. Het uiteinde van de bliksemschicht bestaat uit een
vlammende punt dat het verhalende aspect versterkt. Dit gebeurt in combinatie met de op
dezelfde wijze gestileerde goddelijke lichtstralen die vanuit de donkere wolken op het rad
stralen. Hiervoor worden dezelfde dunne lijnen gebruikt. Lucas Cranach de Oudere lijkt
bewust gekozen te hebben voor de gestileerde weergave immers in de rest van het werk
is zijn stofuitdrukking van een tamelijk hoger niveau qua realistische weergave.
In dezelfde tijd laat de schilder Giorgione zien dat onweer ook zeer realistisch
geschilderd kan worden. In zijn Tempesta (afb. 19) zit een Madonna op de voorgrond haar
kind te voeden terwijl er op de achtergrond donkere wolken op komen zetten. De schaduw
die deze wolken opleveren, komt langzaam over het stadje in de verte aanrollen. De
donkere wolken worden verlicht door een bliksemschicht. Het beeld is dusdanig
realistisch, dat de bliksemschicht zelfs verward zou kunnen worden met een door de zon
verlichte wolkenrand. Echter tegenwoordig zijn zoveel kunsthistorici het erover eens dat
hier een onweer is afgebeeld dat het werk tegenwoordig bekend staat onder de titel La
Tempesta, het onweer.
Laet vry den blixem slaen was Van Hoogstratens goede raad bij het afbeelden van een
stormwind. Eens kijken op welke manier hoe de zeventiende-eeuwse landschapsschilders
bliksem hebben afgebeeld. Aan het begin van de zeventiende eeuw is het Frederick van
Valckenborch die ongeveer honderd jaar na La Tempesta van Giorgione een landschap
met schipbreuk (afb. 20) schildert waarop een bliksemschicht te zien is. De bliksemschicht
die het schip op de voorgrond raakt is echter heel wat dramatischer neergezet door Van
Valckenborch dan de bliksemflits van Giorgione. De figuren op het werk duiken op
dramatische wijze weg van de bliksemflits en de zinkende boot. De figuren die op de
voorgrond op het land staan wijzen geschrokken naar de situatie die voor hun ogen is
ontstaan. De flits laat een groot deel van de dreigende wolken oplichten en is zo fel dat het
landschap ook door de flits wordt verlicht. Hoewel het geen blauwig licht is zoals Van
Mander graag zou zien, vangt Frederik van Valckenborch in zijn werk wel dat ene moment
dat de bliksemflits de omgeving verlicht. Van Valckenborch stond bekend om zijn
dramatisch belichte voorstellingen. Algemeen geaccepteerd is de gedachte hij zich
mogelijk heeft laten inspireren door werk uit het atelier van de Venetiaanse schilder
Tintoretto. Alleen in dit atelier werd er geëxperimenteerd met dergelijke lichteffecten. Waar
de bliksemflits van Giorgione en Lucas Cranach de Oudere slechts een klein deel van de
voorstelling in beslag namen, vraagt de bliksemflits van Frederik van Valckenborgh veel
meer aandacht van de toeschouwer. De bliksemflits neemt een groter deel van het op zich
al grote doek in beslag dan zijn voorgangers. Bovendien werd het gevolg van deze
plotselinge verlichting in het hele landschap duidelijk in tegenstelling tot het Katharina
Altaarstuk waar de bliksemflits amper invloed heeft op de omgeving.
Ook in het werk Landschap met Onweer (afb. 21) dat geschilderd is door Pieter de
Bloot of Pieter Molijn, is dat ene moment dat de bliksem de omgeving verlicht vastgelegd.
De algehele voorstelling is hier echter veel minder dramatisch dan bij Frederick van
Valckenborch. De figuren die op het water waren hebben de oever al bereikt en uit hun
houding spreekt niet dat zij zich zorgen maken. De hoge bomen deinen enigszins door de
wind maar niet op een zodanig manier dat ze dreigen te bezwijken. De gebouwen worden
weliswaar fel verlicht maar aan niets is te zien dat de storm schade zal opleveren. De felle
verlichting ontstaat doordat meerdere bliksemschichten afgebeeld zijn.
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Waar in de jaren dertig van de zeventiende eeuw sporadisch een bliksemschicht te vinden
valt in de Nederlandse landschapsschilderijen komt het onderwerp in de jaren veertig
vaker aan bod. Onweer boven een Meer (afb. 22) van Jan van Goyen is volgens Reindert
Falkenburg de eerste van meerdere schilderijen met bliksem en weerlicht die Van Goyen
tussen 1641 en 1647 gemaakt zou hebben. Op bijna al deze landschappen is er ruimte
voor een groot open water waar aan de golven het effect van de wind te zien is. De
luchten bestaan uit donkere wolken waaruit meestal ook regen valt. De wolken worden
opgelicht door bliksemflitsen die het hele landschap een moment verlichten waardoor er
op sommige plaatsen een sterk licht-donker contrast ontstaat.25 Ook in Onweer boven een
meer is er relatief veel ruimte voor het afgebeelde meer. De golven, de wapperende
vlaggen en de overhellende schepen wijzen er op dat het hard waait. De gebogen bomen
op de kade onderstrepen dit. De regen komt in schuine striemen uit de wolken richting de
aarde. Bij deze storm is er echter niet alleen sprake van wind en regen, maar zijn er in de
lucht ook bliksemschichten te herkennen. Het sterke lichtdonker contrast dat het gevolg is
van de onweersbui is te zien op de stammen van de bomen op de oever aan de
rechterkant. Het onderwerp storm op zee met boten die hierdoor in moeilijkheid verkeren
en mensen die aan wal proberen te komen is gelijk aan het onderwerp van Frederick van
Valckenborgh aan het begin van de zeventiende eeuw. Toch is de uitbeelding van dit
onderwerp opnieuw veel minder dramatisch. Dit geldt ook voor het lichteffect van de
bliksemschichten. Komt de bliksem bij Van Valckenborgh dramatisch uit de lucht en slaat
ze in op een van de boten, bij Van Goyen zijn ze alleen aanwezig in de dreigende wolken.
In hoofdstuk één is al besproken dat Maerten van der Hulst een navolger was van
Van Goyen. In Landschap met onweer (afb. 2) dat daarbij werd behandeld zijn ook
bliksemschichten te zien. Op de achtergrond zijn hoog in de lucht oplichtende strepen te
zien in de donkere wolken. De bliksemschichten zijn hier slechts aanwezig zonder dat hier
dreiging vanuit gaat in de vorm van dramatisch oplichtende effecten of inslag in het
landschap. De afgebeelde figuren en de beesten schuilen voor de wind en de regen maar
het onweer is nog ver weg.
Albert Cuyp schildert in de tweede helft van de 17e eeuw Onweer boven
Dordrecht (afb. 23). In dit werk is twee derde van de ruimte gereserveerd voor de
dreigende lucht. Anders dan bij het onweer in de jaren veertig lijkt hier weer een
blikseminslag afgebeeld te zijn. De bliksemschicht komt vrij verticaal uit de wolken. In
tegenstelling tot de voorgaande afbeeldingen van onweer is er bij Cuyp afgezien van de
grote bliksemflitsen niets te zien dat op storm wijst. Te concluderen uit het gemak
waarmee de koeien in de wei liggen lijkt het onweer zich enigszins op een afstand te
bevinden. De koeien van Cuyp pakken zelfs nog enkele zonnestralen mee, die door de
wolken heen gebroken zijn. Dit in tegenstelling tot de koeien van Van der Hulst die
beschutting tegen de wind en de regen gezocht hadden.
Reindert Falkenburg ontdekte in zijn onderzoek naar Onweer bij Jan van Goyen dat er
rond 1630 slechts af en toe afbeeldingen van onweer te vinden zijn. Uit de jaren tussen
1630 en 1640 vindt Falkenburg schilderijen noch vermeldingen in boedelinventarissen
waarop onweer te zien is. Dan ontdekt hij een soort vlucht omdat een hele reeks
kunstenaars toen onweer is gaan schilderen. Hij noemt: Simon de Vlieger (ca. 1601-1653),
Maerten van der Hulst, Albert Cuyp (1620-1691), Pieter Mulier de Oude (ca. 1610/151670), Adam Willaerts (1577-1664), Hendrick van Anthonissen (1605- ca. 1655), Willem
van Dies (voor 1610- na 1663), Hendrick Staets (werkz. 1626-1659), Hendrick Dubbels
(1620/21-1676?) Ludolph Backhuysen (1631-1708), Willem van de Velde de Jonge (16331707), Philips Wouwermans (1619-1668), Allaert van Everdiengen en Jacob van
25
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Ruisdael.26 Daarbij moet onthouden worden dat hoewel deze schilders enkele
landschappen met onweer schilderen, ze hun bliksemschichten vooral afbeelden in
zeestukken. De meeste van de genoemde namen zijn bekend als marineschilders. Hierin
is bliksem dan voorgesteld als kleine schichtjes die tussen donkere wolken op de
achtergrond flitsen. Of indrukwekkende bliksems die inslaan op de grond of zelfs hele
weerlicht-patronen aan de hemel tekenen.27 In de genoemde voorbeelden in dit hoofdstuk
was te zien dat ook landschappen met onweer regelmatig een rivier of ander
wateroppervlak tonen, hieruit wordt de invloed van de marineschilders op het onderwerp
onweer duidelijk. Eigenlijk geldt deze invloed op alle vormen van storm die zojuist
besproken zijn, wind, neerslag en bliksem. Ook voor Van Hoogstraten hoorden zee en
storm bij elkaar. Immers om op de juiste manier een stormwind te verbeelden moest
volgens hem als laatste masteloos een Schip te gronde gaen.

26
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Hoofdstuk 1 – Verborgen betekenissen in de zeventiendeeeuwse landschapsschilderkunst

In deel één van dit onderzoek is gekeken naar welke Nederlandse zeventiende-eeuwse
landschapsschilders, wanneer slecht weer hebben afgebeeld en hoe ze dat deden. In het
tweede deel van dit onderzoek richten we ons op de mogelijke betekenis van slecht weer
in de zeventiende-eeuwse landschapsschilderijen. Eerst zal worden gekeken naar
verschillende theorieën over de betekenis van landschapsschilderijen uit de zeventiende
eeuw in het algemeen. Hierbij komt onder meer aan bod hoe realistisch onderwerpen op
de schilderijen uit de zeventiende eeuw eigenlijk zijn weergegeven. Hierna komen
verschillende betekenissen aan bod die door kunsthistorische onderzoekers aan
landschap in de Nederlandse zeventiende-eeuwse schilderkunst is gegeven. In het
volgende hoofdstuk zal daarna specifiek worden ingegaan op de betekenis van slecht
weer in de landschapsschilderkunst.
Om de mogelijke betekenis van slecht weer in de zeventiende-eeuwse
landschapsschilderkunst te achterhalen zullen is het van belang te begrijpen welke
betekenissen in het algemeen aan de zeventiende-eeuwse schilderkunst gegeven werden.
Iemand die hier veel over geschreven heeft is Eddy de Jongh, die kunstgeschiedenis
studeerde aan de Universiteit van Utrecht en hier later werkzaam was als hoogleraar
iconologie en kunsttheorie. Hij verwoordde ideeën die door velen na hem aangehangen
werden. De Jongh ging onder andere in op het realisme van de zeventiende-eeuwse
schilderkunst. Realisme is namelijk één van de meest in het oog springende kenmerken
van de schilderijen uit de zeventiende eeuw. Door de enorme aandacht die de
zeventiende-eeuwse schilder besteedde aan bijvoorbeeld stofuitdrukking, lichtinval en
perspectief lijken de onderwerpen zeer realistisch weergegeven. Daarbij werden er veel
alledaagse gebeurtenissen afgebeeld en zijn de afgebeelde mensen vaak normale
burgers. Dit alles zorgt ervoor dat realisme het meest gebruikte trefwoord is waarmee
deze kunst gekarakteriseerd wordt.28 Bij dit realisme kunnen echter kanttekeningen
geplaatst, zoals door De Jongh al werd opgemerkt. Hij stelde dat schijnrealisme misschien
wel een betere karakterisering is voor kunst uit de zeventiende eeuw. Hoewel het namelijk
lijkt alsof sommige taferelen zich op die manier voor het oog van de schilder kunnen
hebben afgespeeld, is het waarschijnlijker dat de schilders van die periode de composities
hebben bedacht. Volgens de schilderspraktijk uit de zeventiende eeuw werden alle
schilderijen immers vervaardigd in het atelier van de kunstenaar, al dan niet geholpen door
aanwezige leerlingen. Het ging in die gevallen vaak niet om taferelen die werkelijk
plaatsvonden, maar die wel plaats gevonden zouden kunnen hebben. Voor De Jongh was
dit reden genoeg om te stellen dat het realisme van de werken misschien meer de
mentaliteit benadrukte dan het werkelijke leven uit de tijd.
Een belangrijk kenmerk van deze mentaliteit is de neiging tot moraliseren die de
gemiddelde zeventiende-eeuwer bezat. Dit kwam vooral neer op aanmoedigingen tot
deugdzaamheid en daarmee gepaard verwijzingen naar de vergankelijkheid van het leven
en de dood. Deze moralisaties kwamen tot uiting in verschillende vermommingen,
versluieringen, allegoriseringen en dubbelzinnigheden.29 Het doel van de schilderijen zou
hierdoor ter lering en vermaak zijn.
Vol enthousiasme is in het verleden door kunsthistorici gezocht naar de betekenissen die
28
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de schijnbaar onschuldige afgebeelde voorwerpen zouden hebben. Het meest duidelijk
zouden deze te herkennen zijn in de zogenoemde genreschilderijen. De gevonden
betekenissen zijn vooral ontdekt door de embleemboeken uit dezelfde tijd als
bronmateriaal te gebruiken bij de onderzochte schilderijen. Een embleem bestaat vaak uit
een motto, een afbeelding en een tekst die samen een bepaald moralistisch-didactisch
idee vormen.30
Deze emblematische duiding is behoorlijk populair geweest, heeft veel navolging
gehad en is daarom behoorlijk ingeburgerd31. Hoewel sommige betekenissen ver gezocht
lijken, is daar door onderzoekers die deze methode aanhangen een verklaring voor
gevonden. De betekenis die voor ons misschien verloren is gegaan zou bij de
oorspronkelijke toeschouwers van de zeventiende-eeuwse schilderijen namelijk wel
degelijk bekend zijn geweest.
Er is echter veel kritiek geweest op deze benaderingswijze van de Nederlandse
zeventiende-eeuwse schilderkunst. Eén van de eersten die dit deed was prof. dr. Eric Jan
Sluijter, die sinds 2011 met emeritaat is. Hij gaat in zijn onderzoek “Belering en verhulling?”
in op dit belangrijke knelpunt in de iconografische methode, de aanname dat de
oorspronkelijke toeschouwer bekend was met de betekenissen.32 In dit onderzoek haalt
Sluijter het traktaat aan van Philips Angel, “Lof der Schilderkonst”, dat geschreven is naar
aanleiding van een toespraak die hij in 1641 hield voor het Leidse schildersgemeenschap
op St. Lucasdag. Dit traktaat is zeer geschikt om denkbeelden uit die tijd te herleiden
omdat de toespraak gehouden werd door een schilder zoals er zo veel waren, voor een
publiek dat voornamelijk uit zijn collega's zal hebben bestaan.33 Met verschillende
voorbeelden toont Sluijter aan dat uit Angels traktaat niet blijkt dat deze verheven
didactische bedoelingen als doel van de schilderkunst ziet. Over belering en stichting,
diepere wijsheden of andere intelligente pretenties wordt namelijk niet gesproken.34 Uit het
traktaat blijkt echter wel dat het Angels doel was de waardigheid van het schildersvak te
benadrukken, het is daarom veelzeggend dat Angel zwijgt over verborgen betekenissen.
Ook Van Mander die ongeveer veertig jaar eerder werkzaam was, gaat opvallend weinig in
op de betekenis van schilderijen in zijn Schilder-boeck.35
Uit deze bronnen van Angel en Van Mander zou al met al opgemaakt kunnen worden dat
de oorspronkelijke toeschouwers mogelijk niet op de hoogte waren van verborgen
betekenissen in de zeventiende-eeuwse schilderkunst. Hiermee wordt duidelijk dat de
iconografische methode vraagt om een kritische houding. Een uitgebreidere discussie over
de pluspunten en de valkuilen van de iconografische methode in het algemeen gaat voor
dit onderzoek echter te ver. Zinniger is het om in te gaan op hoe de ideeën over realisme
en eventuele verborgen betekenissen toe te passen zijn op de landschapsschilderijen van
de zeventiende eeuw.
Wanneer we kijken naar welke betekenissen specifiek aan de landschapsschilderkunst
gegeven worden, valt er iets bijzonders op. De Jongh, de grote aanhanger van de diepere
betekenis in de zeventiende-eeuwse kunst, zag het zeventiende-eeuwse
landschapschilderij als vroege vorm van l`art pour l`art.36 Een term, voor het eerst gebruikt
in de negentiende eeuw, die wordt toegepast op kunst die simpelweg gemaakt wordt
omdat ze kunst is, zonder didactische bijbedoelingen. Dat De Jongh deze gedachte
toepast op de landschappen uit de zeventiende eeuw wijst erop hoe gangbaar de mening
30
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is geweest dat het Hollandse landschap in die tijd om geen andere reden is geschilderd
dan om de zichtbare werkelijkheid zo realistisch mogelijk weer te geven.
Toch is ook in dit genre in de kunst van de zeventiende eeuw de iconografische
manier van interpreteren doorgedrongen.37 De Duitse kunsthistoricus Wilfried Wiegand
zette in 1971 de eerste stappen toen hij in de landschappen van Jacob van Ruisdael
vanitassymbolen herkende in onder andere watervallen en dode boomstammen. Door het
afbeelden van de vergankelijkheid van het aardse zou Van Ruisdael impliciet de
onvergankelijkheid van de hemel voorhouden aan zijn publiek. Op deze manier zou de
beschouwer herinnerd worden aan de juiste plek van bestemming op zijn
levenswandeling. Een andere eveneens Duitse kunsthistoricus, H. J. Raupp, breidde deze
visie uit in 1980 door in de afgebeelde figuren als wandelaars, herders, boeren, marktlui
en allerhande reizigers in schilderijen van Jan van Goyen juist de uitbeelding van de
levenspelgrimage te zien. Doel hiervan is dat de beschouwer zich met de afgebeelde
figuren vereenzelvigt, in plaats van direct aangesproken te worden. Joshua Bruyn, onder
andere bekend van het Rembrandt Research Project, heeft daarna in 1988 gesteld dat de
vanitas symboliek, ofwel de allegorie van de levenspelgrimage, het grondthema was voor
alle landschappen uit de zeventiende eeuw. 38
De allegorie van de levenspelgrimage laat zich op de volgende manier
samenvatten. In het landschap loopt een wandelaar of reiziger. Hij wordt omringd door
mensen die het verkeerde pad zouden hebben gekozen. De afgebeelde jagers, vissers,
rovers, zigeuners, kroeggangers of luierende mensen hechten namelijk te veel waarde
aan het materiële aardse leven. De bomen, rivieren en ruïnes die de wandelaar daarnaast
tegen komt op zijn reis zouden de vergankelijkheid van het aardse leven verbeelden. De
bossen, herbergen en vervallen boerenhutten die onderweg te zien zijn zouden staan voor
de zonden van het wereldse leven. In de verte zal een stad of torenspits van een kerk het
uiteindelijke doel van de reis verbeelden en moet daarom gelezen worden als het Hemelse
Jeruzalem.39
Problematisch bij deze interpretatie is dat dit allemaal vrij normale elementen zijn
wanneer een landschap wordt geschilderd. De vraag is of het geven van extra
betekenissen aan deze elementen gerechtvaardigd is. De aanwezigheid van figuren hoeft
bijvoorbeeld niet op een diepere betekenis te duiden, maar kan een manier zijn om het
landschap juist weer te geven, niet meer en niet minder. Zo raadde Van Mander jonge
schilders aan om [...] maer boven al en weest doch gheen vergheter/ Cleyn Beelden bij
groote Boomen te voeghen/ U cleyn Weerelt ghemaeckt, stelt hier te ploeghen/ Daer te
maeyn, ginder t'voer op den Waghen/ Elders visschen, varen, vlieghen, en jaghen/ […] lae
maeckt u Landt, Stadt, en Water behandelt/ U Huysen bewoontm u weghen bewandelt. 40
Zonder in te gaan op een diepere betekenis vindt Van Mander duidelijk dat figuren in een
landschap thuis horen. Daarbij zijn ook voor deze manier van interpreteren de literaire
bronnen die bevestigen dat de zeventiende-eeuwer op de hoogte was van de
levenspelgrimage-allegorie en de bijbehorende beeldspraak opnieuw karig. 41
Uit onvrede over iconografische manier van interpretatie zijn enkele theoretici met een
andere manier van interpreteren gekomen. Alan Chong die kunstgeschiedenis studeerde
aan de New York University en de Britse historicus Simon Schama zijn de grootste
aanhangers van deze alternatieve manier van interpreteren die bekend staat als de
37
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associatieve methode. Volgens de aanhangers van deze methode is het niet logisch dat
de zeventiende-eeuwse schilders hebben willen waarschuwen voor het te veel waarde
hechten aan het aardse leven en de natuur door deze zo mooi mogelijk af te beelden in
hun schilderijen.42 De boodschap zou in dit geval immers haaks op de vorm staan.
Daarmee keren zij zich tegen de gevonden vanitassymboliek van de aanhangers van de
iconografische methode.
Bij de door Chong en Schama aangehangen associatie methode is het
uitgangspunt dat het zeventiende-eeuwse geschilderde landschap enkel de zichtbare
werkelijkheid beoogt weer te geven. Deze landschappen waren bedoeld voor een zeer
breed publiek die deze werken voornamelijk aangeschaft heeft op de vrije markt. Dit
publiek zou dan bij de afbeeldingen van de alledaagse werkelijkheid associaties hebben
die geworteld waren in de politieke en economische situatie uit die tijd. Voorbeelden van
deze associaties zijn trots en patriottisme.
Een reden voor deze associaties zou kunnen zijn dat de Nederlandse schilders net
als de rest van de Nederlanders een nieuw zelfbewustzijn hadden gekregen en trots
waren op hun vaderland. In 1609 werd namelijk het Twaalfjarig Bestand getekend
waardoor Nederland voor het eerst als land erkend werd tijdens de Tachtigjarige Oorlog.
Naast deze erkenning zagen de Nederlanders hun land letterlijk groeien doordat delen van
Nederland in deze periode droog gelegd werden. Zo is in de eerste helft van de
zeventiende eeuw de oppervlakte van Holland bijvoorbeeld een derde deel gegroeid. In
1648 vond daarnaast de Vrede van Münster plaats waarbij de Nederlanders officieel
onafhankelijk werden van Spanje.43 Zo zijn er volgens de aanhangers van de associatieve
methode veelvuldig oorlogsschepen afgebeeld die herkend zouden kunnen worden als de
beschermers van de Nederlandse handel. En de afgebeelde koeien, die typisch
Nederlands zijn, zijn te herkennen als de Hollandse natie en welvaart. Daarnaast werden
er steden en plaatsen afgebeeld in de schilderijen die historisch gezien van belang zijn
geweest in de Spaanse vrijheidsstrijd. Deze plaatsen zouden dan geassocieerd worden
met trots en vaderlandsliefde. Als voorbeeld hiervan wordt door Schama bijvoorbeeld
Albert Cuyps bekende Gezicht op Nijmegen aangehaald, dat is geschilderd rond 1653 en
zich nu in het Indianapolis Museum of Art bevindt. Hierin ziet hij associaties met het
verleden in het Valkhof kasteel en ziet hij dat de zeventiende-eeuwse figuren in het
landschap zich trots voelen op hun eigen vaderlandse geschiedenis.44
Echter ook bij deze methode is een aantal kanttekeningen te plaatsen. Dit is
bijvoorbeeld aan te tonen bij Gezicht op Nijmegen van Cuyp. Rond 1653 hadden Nijmegen
en andere steden die lagen aan de oostgrens van Nederland last van een langdurige
stagnerende economie als gevolg van de Duitse Dertigjarige Oorlog. Dan is het wellicht
mogelijk dat de oorspronkelijke toeschouwer juist een negatieve associatie zou krijgen bij
dit schilderij of mogelijk een nostalgische associatie naar lang vervlogen betere tijden.45
Ook het argument dat de oorspronkelijke toeschouwer een alledaagse werkelijkheid zou
herkennen in de landschapsschilderijen van de zeventiende eeuw valt te betwisten.
Immers zestig procent van het publiek dat de landschapsschilderijen kocht in de
zeventiende eeuw woonde in de stad en voor hen was het landschap dus niet de
alledaagse werkelijkheid. Overigens gaan Chong en Schama met name in op positieve
associaties die zij vinden in dagboekaantekeningen die gemaakt zijn door Vincent
Laurensz. van der Vinne. Deze schilder heeft een ‘groote tour’ gemaakt van 1652 tot 1655,
zoals in die tijd gewenst was en zijn belevenissen opgeschreven. Echter deze
dagboekaantekeningen zijn amper representatief voor de visie van 'het' publiek. Iemand
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die zelf schilder was zullen immers mogelijk andere dingen zijn opgevallen dan de
gemiddelde kunstliefhebber. Bovendien gaan deze aantekeningen waar Chong zich op
baseert over een landschap van Van Ruisdael en zijn daarom niet maar zo toe te passen
op het landschap in het algemeen. Chong en Schama wijzen de iconografische methode
af wegens gebrek aan bewijs in de literatuur dat de zeventiende-eeuwer in schilderijen
verborgen betekenissen herkende, maar gebruiken zelf dezelfde wankelijke manier van
bewijzen dat de zeventiende-eeuwer bepaalde associaties had bij dezelfde
landschapsschilderijen.46 Het feit dat schilderijen dan ook geen betekenis zouden hebben,
maar zouden krijgen aan de hand van de normen en waarden op politiek en cultureel
gebied van de beschouwer maakt deze methode even waarschijnlijk en tegelijkertijd even
onwaarschijnlijk als de iconografische methode.
Hierboven is inzicht is geboden in de iconografische en de associatieve manier van
interpreteren van het zeventiende-eeuwse landschap. In het volgende hoofdstuk wordt in
vervolg hierop gekeken in hoeverre deze manieren van interpreteren toepasbaar zijn op
het afbeelden van slecht weer in het landschap.
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Hoofdstuk 2 – Betekenis van slecht weer

Nu we hebben gekeken naar verschillende interpretatie methoden met betrekking tot het
Nederlandse zeventiende-eeuwse geschilderde landschap in het algemeen, richten we
ons in dit hoofdstuk in het bijzonder op geschilderde landschappen waarop slecht weer is
afgebeeld. Over de betekenis van storm in het landschap is relatief weinig onderzoek
gedaan. Echter zoals in deel één al duidelijk werd, is storm op zee vaker uitgebeeld. Het is
daarom niet verwonderlijk dat er meer onderzoek is gedaan naar de betekenis van storm
op zee. Eerst zullen in dit hoofdstuk nader ingaan op de associatieve methode en wordt
gekeken in hoeverre deze methode toe te passen is op landschappen met slecht weer.
Daarna wordt terug gerefereerd aan de iconografische methode door te kijken wat De
Jongh heeft gezegd over storm in de schilderkunst. Tot slot wordt aandacht besteed aan
het onderzoek van Lawrence Otto Goedde, een kunsthistoricus die zich onder andere
heeft gespecialiseerd in de Nederlandse marine schilderkunst van de zestiende en
zeventiende eeuw. Hij heeft veel onderzoek gedaan naar het afbeelden van storm in de
marine schilderkunst en heeft middels de iconografische methode verscheidene
betekenissen ontdekt voor het schip in een storm. Doel is om aan het eind van dit
hoofdstuk een beter beeld te hebben in hoeverre de manieren van interpreteren uit het
vorige hoofdstuk bruikbaar zijn voor de schilderijen met slecht weer.
In het vorige hoofdstuk is de associatie methode besproken die Schama en Chong
aanhangen. Hier werd al beschreven dat deze associatie methode ook zo zijn zwakkere
kanten heeft. Interessant voor ons is om te kijken in hoeverre dit ook geldt voor de
zeventiende-eeuwse landschappen met slecht weer.
De associatie methode baseert zich zoals gezegd vooral op positieve associaties als trots
en vaderlandsliefde. Als voorbeeld werd genoemd dat koeien geassocieerd kunnen
worden met de Hollandse welvaart en natie. Kijkend naar het Landschap met onweer van
Maerten van der Hulst (afb. 2) zou volgens de associatie methode de Hollandse natie in
dat geval zijn gaan schuilen voor een aankomende storm. Er waait een harde wind die de
bomen laat doorbuigen, in de verte regent het al en er zijn in de lucht meerdere flitsen te
zien die wijzen op onweer. Het weer is kortom erg ruig en de paar bomen, waarachter
geschuild wordt, zullen hiertegen weinig bescherming bieden. Tenzij de oorspronkelijke
beschouwer zich trots zou voelen dat het de twee figuren te paard gelukt is de koeien naar
de enige beschutting in de weide omtrek te leiden, lijkt er geen positieve associatie bij dit
werk mogelijk te zijn. Het is duidelijk dat deze associatie wellicht vrij ver gezocht is en bij
het interpreteren van Landschap met onweer lijkt de associatie methode dan ook te kort te
schieten.
Op een ander al eerder besproken schilderij Onweer boven Dordrecht van Albert Cuyp
(afb. 23) waren ook koeien afgebeeld. De storm bevindt zich in Onweer boven Dordrecht
werk waarschijnlijk verder op de achtergrond. Dit kan geconcludeerd worden uit de relaxte
houding van de koeien op de voorgrond. Deze koeien liggen zelfs in een enkele
zonnestraal die door het dikke pak wolken heen komt. Hier zou wellicht een positieve
associatie mogelijk zijn van de Hollandse natie die zich weinig aantrekt van een storm en
zelfs nog enkele zonnestralen mee pikt. Echter ook deze associatie zou erg speculatief
zijn. Van deze mogelijke associaties van de afgebeelde koeien is ook lastig te bewijzen dat
de zeventiende-eeuwer dezelfde gedachtegangen zou hebben gehad. Bovendien roepen
wind, regen en onweer over het algemeen negatieve associaties op in plaats van positieve
associaties als trots. Het lijkt er daarom op dat de associatieve methode niet goed toe te
passen valt op de zeventiende-eeuwse landschappen waarop slecht weer is afgebeeld.
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Wellicht leent de iconografische manier van interpreteren zich voor het slechte weer.
Opvallend is dat De Jongh, die aangaf dat het Nederlandse zeventiende-eeuwse
landschap geen verborgen betekenissen had, wel in afbeeldingen van een schip op zee
betekenissen ziet op het moment dat ze voorkomen in andere schilderijen. Volgens hem
heeft het beeld van een schip op zee in de storm een traditie in de zeventiende-eeuwse
liefdespoëzie. In deze metaforen zou het schip staan voor de minnaar en de woelige zee
voor de liefde zelf. Dit is volgens De Jongh bijvoorbeeld het geval bij een embleem uit
Minnebeelden, toe-ghepast de lievende lonckheyt uit 1634, van Jan Hermanssz. Krul.47
Deze betekenis maakt voor De Jongh de brieven in twee schilderijen, De liefdesbrief uit
1669 (afb. 24) van Johannes Vermeer en Een brieflezende vrouw uit 1665 (afb. 25) van
Gabriël Metsu specifiek tot liefdesbrieven. Op beide schilderijen is een vrouw te zien
zittend in een ruimte met een brief in haar handen. Ook is op beide schilderijen een
dienstmeid afgebeeld die er voor zorgt dat er een verbinding is tussen de brief en een
schilderij op de achtergrond. De dienstmeid van Metsu tilt letterlijk een gordijntje voor dit
schilderij op. Het verlichte hoofd van de dienstmeid van Vermeer bevindt zich precies voor
het betreffende schilderij. Volgens De Jongh krijgen de brieven betekenis door de
zeegezichten die te zien zijn op het schilderij achter de dienstmeid. Hoewel lang gedacht
is dat de brieven gestuurd zouden zijn door een geliefde die zich overzee bevindt, acht De
Jongh het aannemelijker dat de aanwezige zeegezichten van de ontvangen brieven
überhaupt liefdesbrieven maken.48 Een storm op zee staat in deze beide werken volgens
De Jongh symbool voor de liefde. Dit is echter niet de enige mogelijkheid binnen de
iconografische interpretatie methode.
Met andere mogelijke betekenissen komt Goedde. Hij heeft veel onderzoek gedaan
naar het afbeelden van storm op zee in de zeventiende eeuw en heeft daarbij veel
schilderijen met storm op zee onderzocht. En hij kwam tot de belangrijke conclusie dat
after examining hundreds of pictures, these painters depict only very limited aspects of
human experiences of the stormy sea.49 Volgens hem worden er slechts een enkele keer
incidenten afgebeeld die historisch te herleiden zijn en kunnen bijna alle zeventiendeeeuwse schilderijen die storm op zee afbeelden ingedeeld worden in zes categorieën. In
deze categorieën is er een bepaald aantal specifieke thema’s en motieven te herkennen
dat vaak volgens een conventionele compositie afgebeeld zijn terwijl anderen heel
zeldzaam zijn of zelfs nooit voorkomen.50 Een van de types die hij herkent zijn schepen op
open zee zonder land in zicht. Opvallend hierbij is dat het schip bijna nooit aan de genade
van de storm is overgeleverd. De worsteling om de controle van het schip staat centraal,
maar zeer zelden zijn de schepen al verslagen of aan het zinken, en nooit zijn de laatste
momenten van de bemanning te zien. En bijna nooit liggen ze te wachten tot de stom over
is terwijl ze, zoals Willem IJsbrandtsz. Bontekoe het verwoordde “op Gods genade
dryven”.51 Bontekoe was VOC schipper die zijn belevenissen noteerde in zijn Journeal ofte
gedenckwaerdige beschijvinghe van de oost-indische reyse (1646). Naast het dagboek
van Bontekoe zijn er meer literaire verwijzingen waarin andere aspecten van de zeevaart
naar voren komen dan in de zeegezichten zijn weergegeven. 52 Het moge duidelijk worden
dat de marineschilderijen volgens bepaalde conventionele composities geschilderd
werden. En volgens Goedde zijn juist deze conventies de reden dat de werken geen ‘pure
naturalistische landschappen’ zijn en daardoor interpreteerbaar zijn. Als de schilder
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immers selectief te werk gaat zijn de werken geconstrueerde producten in een artistieke
traditie.53 Dankzij deze conventies acht Goedde het mogelijk om storm te interpreteren
volgens de iconografische methode.
Om deze werken te kunnen interpreteren kijkt Goedde net als De Jongh naar
embleem-boeken. Ook bij schilderijen van landschappen met slecht weer blijkt de vertaling
van de betekenis van emblemen naar schilderijen zonder verduidelijkende tekst echter
een valkuil. Goedde legt dit uit aan de hand van het voorbeeld van een embleem van
Matthäus Merian de Oudere van Tempestate probatur (afb. 26), een medaillon waarop een
schip te zien is in een storm. Het schip helt gevaarlijk naar een kant doordat de zeilen veel
wind vangen en er hoge golven met schuimende koppen te zien zijn. Dit motief is te
herkennen in een heel aantal marineschilderijen zoals Engels Schip in ruige zee (1606-10)
van Jan Porcellis of Jonas en de Walvis van Adam Willaerts (1610-20). Het embleem
wordt uitgelegd als een 'levensreis-metafoor' waarin je pas goed merkt uit welk hout
iemand is gesneden wanneer het tegen zit. Dezelfde afbeelding in combinatie met een
andere tekst wordt echter uitgelegd als ‘een schip van de staat’. In deze metafoor staat
centraal dat het bestuur van een land laat zien uit welk hout het is gesneden in de tijden
dat het tegen zit. Met deze tweede betekenis is het echter nog niet afgelopen. De
afbeelding van Tempestate probatur, wordt een aantal jaren later uitgelegd als het
christelijk geloof dat getest wordt. De storm staat in deze metafoor voor de aardse
problemen en verleidingen.54 Hoewel de strekking gelijk blijft bij deze drie interpretaties, is
het verschil in degene of het begrip dat getest wordt significant.
Zoals hierboven beschreven is een drietal verschillende betekenissen van dezelfde
afbeelding mogelijk, die enkel duidelijk worden door het motto en de tekst die bij het
embleem hoort. Mogelijke betekenissen die dus ook voor de schilderijen met hetzelfde
motief aannemelijk zouden zijn, maar wegens gebrek aan een motto geen eenduidig
antwoord zouden geven. We zouden zelfs kunnen argumenteren dat de compositie ook
weinig verschilt met het eerder besproken symbolische schip van de liefde van Krul. De
betekenissen die met de iconografische interpretatie aan dit schip op zee worden
toegekend zijn opnieuw wankel.
Naast de verschillende composities die Goedde heeft herkend in zijn onderzoek naar
storm op zee is hem nog iets anders opgevallen, namelijk dat het schip op zee bijna nooit
alleen is en dat er op een storm op zee altijd menselijke figuren aanwezig zijn. Deze
menselijke figuren lijken ook in landschappen met storm altijd afgebeeld te worden.
Goedde ziet daarin dat in de zeventiende-eeuwse storm afbeeldingen de natuur altijd
toegankelijk is voor de mens, hoe gevaarlijk en boos de elementen ook zijn. 55
Van Mander gaf jonge schilders in 1604 al raad over het gebruik van figuren in het
landschap. Figuren waren volgens hem nodig om het landschap tot leven te laten
komen.56 Deze figuren werden ook gebruikt om de angst uit laten te stralen die de storm
teweegbrengt en om de gevolgen van wind uit te kunnen beelden door de figuren moeilijk
te laten lopen of hun kleren te laten wapperen.
Door de conventies in de composities ziet Goedde een directe link met de ideeën
over stormen zoals ze voorkomen verhalen en symbolen in de literaire traditie. De
afgebeelde figuren krijgen daardoor bij Goedde een andere rol dan ze hebben bij Van
Mander. Vanuit de literaire traditie komt hij op meerdere mogelijke betekenissen van het
schip in de storm.57 Het gaat dan bijvoorbeeld om worsteling en verdraagzaamheid in de
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vorm van schepen in de storm op open zee, geluk en sterfelijkheid in de vorm van
schipbreuk op een rotsachtige kust, levensgevaar in de vorm van een dreigende kust aan
lagerwal, lessen in trots en bescheidenheid in de vorm van gestrande schepen op het
strand, bescheidenheid en goddelijke toorn in de vorm van onweer boven lokale wateren
en het schip als gids tot bevrijding in de vorm van een schip onder een beginnende
storm.58
Volgens Goedde is de strekking van de schilderijen altijd dat, hoewel de reis zwaar
is, de situatie nooit hopeloos is en dat de mens lijkt nooit te hoeven buigen voor de natuur.
De uitkomst van de worsteling van de mens heeft altijd een open einde. Deze
betekenissen zijn toepasbaar op de mens in zijn algemeenheid maar zouden vrij
gemakkelijk ook kunnen gelden als spiegel voor de individuele mens op zijn eigen
levenspelgrimage. Hoewel Goeddes onderzoek zich voornamelijk richt op storm op zee
zouden deze betekenissen evengoed kunnen gelden voor storm boven een landschap.
Immers ook als de figuren wandelen in plaats van varen kunnen zij getest worden en heeft
de storm voor de mens telkens een open einde afhankelijk van welk 'pad' hij zal gaan
kiezen. Echter opnieuw blijkt uit het voorgaande dat de argumenten voor de diepere
iconografische betekenissen van een storm op zee of in het landschap wankel blijven
omdat zonder een verduidelijkende tekst verschillende interpretaties niet uit te sluiten zijn.
De verschillende manieren van interpreteren, zoals besproken in het vorige hoofdstuk,
leveren duidelijk enkele problemen wanneer we ze toe willen passen op de zeventiendeeeuwse landschapsschilderijen waarop slecht weer is afgebeeld. Omdat de inhoudelijke
betekenisgeving ons niet altijd een duidelijke uitkomst biedt, hadden schilders mogelijk
andere bedoelingen wanneer zij wind, neerslag en bliksem aan hun landschappen hebben
toegevoegd. In het volgende hoofdstuk wordt daarom een alternatief mogelijk doel van de
zeventiende-eeuwse schilders worden besproken.
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Hoofdstuk 3 – Slecht weer in het licht van wedijver als
alternatief doel van de schilder

Nu een aantal verschillende manieren van het interpreteren van het landschap uit de
zeventiende eeuw en van het slechte weer in deze landschappen in het bijzonder is
besproken, is duidelijk geworden dat deze theorieën een aantal beperkingen hebben.
Deze beperkingen komen vooral voort uit de zoektocht naar 'verborgen' inhoudelijke
betekenissen die moeilijk te bewijzen zijn. In zeventiende-eeuwse teksten met betrekking
tot de schilderkunst zijn immers nog geen sluitende bewijzen gevonden die duiden op een
diepere moralistische-didactische boodschap in de zeventiende-eeuwse landschappen
waarin slecht weer is afgebeeld.
In dezelfde teksten zijn echter wel argumenten te vinden om aan te nemen dat er
wedijver tussen de verschillende kunsten en wedijver tussen schilders onderling plaats
vond. Als gekeken wordt vanuit het beroep van de schilder die zich moest profileren op de
vrije markt, biedt wedijver een mogelijke uitkomst in de bedoelingen van de zeventiendeeeuwse schilder.
In dit hoofdstuk wordt daarom gekeken in hoeverre wedijver een rol kan hebben
gespeeld bij het afbeelden van slecht weer in de landschapsschilderijen uit de zeventiende
eeuw. Hierbij zal eerst ingegaan worden op de paragone strijd in de kunsten. Daarna zal
gekeken worden welke rol wedijver had tussen de kunstenaars onderling. Als derde zal
een onderzoek van Reindert Falkenburg aangehaald worden, waarin hij heeft geopperd
dat het afbeelden van bliksem in de zeventiende eeuw als een vorm van wedijver gezien
kan worden. Tot slot zal de mogelijkheid onderzocht worden of wedijver ook een rol
gespeeld kan hebben bij de andere vormen van slecht weer, zoals besproken is in deel
één.
Paragone
Al sinds de oudheid is er een vorm van wedijver gaande tussen de verschillende
kunstdisciplines, bekend onder de naam paragone. Door kunsthistorici, kunsttheoretici,
kunstenaars en kunstliefhebbers is er eeuwenlang gediscussieerd over de technische
mogelijkheden en grenzen van deze kunstdisciplines en welke de hoogste vorm van kunst
zou zijn. Verschillende argumenten zijn aangedragen om deze strijd te beslechten. Een
argument in het voordeel van de beeldhouwkunst werd gevonden in het feit dat een blinde
niets aan schilderkunst zou hebben maar door middel van voelen wel een sculptuur op
waarde zou kunnen schatten.59 Hier tegenover stond dat men een sculptuur bijvoorbeeld
altijd slechts van één kant kunnen bewonderen, waar het in de schilderkunst mogelijk is
om via weerspiegelingen meerdere kanten te tonen van een object. Hierdoor zou de
schilderkunst als winnaar in de strijd aangewezen kunnen worden.60 Een ander belangrijk
argument in deze strijd om de schilderkunst als hoogste vorm van kunst aan te wijzen, is
dat schilders de mogelijkheid hebben om ontastbare onderwerpen af te beelden zoals
weersverschijnselen. Al in de oudheid had Plinius donder, onweer en weerlicht als
ontastbare onderwerpen genoemd, die de schilder de beroemde schilder Apelles toch had
weten uit te beelden.61
Wanneer we ons afvragen of deze wedijver een rol gespeeld kan hebben bij het
afbeelden van slecht weer in de zeventiende-landschappen, moet eerst de vraag gesteld
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worden of ook de schilders en kunsttheoretici in de zeventiende eeuw überhaupt op de
hoogte waren van de paragone strijd.
Naar paragone is met betrekking tot de schilderkunst uit de zeventiende eeuw
relatief weinig onderzoek gedaan. Toch heeft E.J. Sluijter in twee artikelen overtuigend
aangetoond dat dit begrip, zij het in andere bewoordingen, bekend was in de zeventiende
eeuw. In zijn artikel “Belering en verhullig?” (1988) plaatst Sluijter kanttekeningen bij de
iconologische benadering zoals gebleken is uit voorgaande hoofdstukken. Een belangrijke
bron die hij hierbij gebruikte is de voordracht die Philips Angel op St. Lucasdag 1641 hield
voor de Leidse schildersgemeenschap. Sluijter toont met deze tekst ook aan dat Angel op
de hoogte was van de paragone strijd tussen de kunsten. Het hoofddoel van de toespraak
was immers zeer waarschijnlijk het benadrukken van de waardigheid van het schildersvak,
een onderwerp waarbij de paragone strijd logischerwijs aan bod komt als deze bekend
was.
Sluijter laat zien dat uit de tekst van Angel blijkt dat deze op de hoogte was van de
strijd tussen de kunsten. Zo besteedt Angel bijvoorbeeld drie van de 58 pagina's aan een
citaat van Cats waarin een schilder en een dichter samen om de hand van een vrouw
strijden. Uit dit citaat haalt hij de volgende conclusie ‘Siet daer, door een Poët selfs de
Schilder-Konst boven de Poësy ghestelt.’62 Hieruit blijkt duidelijk dat het voor Angel van
belang is de schilderkunst als beste te zien boven andere kunstdisciplines, in dit geval de
poëzie.
Ook blijkt uit de tekst dat Angel de schilderkunst boven de beeldhouwkunst plaatst.
Zijn belangrijkste argument hiervoor is het zo waarheidsgetrouw mogelijk nabootsen van
de natuur. De schilderkunst haalt hierin een voorsprong omdat deze alles kan nabootsen
zoals vliegen, spinnen, het uiterlijk van verschillende metalen en niet tastbare
natuurverschijnselen als bijvoorbeeld weerspiegelingen of avondrood.63 Zo vertelt hij als
voorbeeld over Zeuxis die onse Konst een grooten luyster heeft weten te geven, soo dat
hy de Vogelen door zijn geschildert fruyt heeft weten uyt de lucht te lockë, en door zijn
natuerelijck nabootsen in de selce een begeerte verwect om te prouven64. Dat Angel
hieraan aandacht besteedt, kan als bewijs gezien worden dat het voor een kunstenaar uit
de zeventiende eeuw mogelijk van belang is de waarde van de schilderkunst te
benadrukken. Daarbij bewijst het mogelijk dat in ieder geval voor sommige kunstschilders
uit deze tijd de paragone strijd geleefd heeft.
Wedijver tussen schilders onderling
Ook naar wedijver tussen de schilders onderling met betrekking tot de schilderkunst uit de
zeventiende eeuw, is relatief weinig onderzoek gedaan. In 2005 schrijft E.J. Sluijter “Over
'rapen' en wedijver in de Nederlandse schilderkunst van de zeventiende eeuw”. Hierin doet
Sluijter in navolging op J.A. Emmens uitspraken over wedijver bij de zeventiende-eeuwse
kunstenaars, aan de hand van de zeventiende-eeuwse bronnen van Samuel van
Hoogstraten en Karel van Mander.65 Tijdens de opleiding begint een schilder al met het
wedijveren met grote kunstenaars. Zo spoort Van Mander de jonge leerling aan om armen,
benen, lijven, handen en voeten te 'stelen'. Immers in het leerproces van de schilder moet
veelvuldig gekopieerd worden naar de grote meesters. 66 Van Mander, Angel en Van
Hoogstraten benadrukken allemaal dat het kopiëren op onherkenbare manier dient te
gebeuren door een eigen draai te geven aan de onderdelen die de schilder ‘steelt’ van een
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andere schilder.67
Waar de grens van het 'onherkenbaar' verwerken in het eigen kunstwerk lag, bleek
vaak een grijs gebied te zijn. Het werd namelijk als zeer positief en veelbelovend gezien
als een leerling zodanig kon kopiëren dat kenners de kopie voor een origineel aanzagen.
Ook het dusdanig goed nabootsen van de handeling van de meester dat de toeschouwer
in het werk de hand van de meester zelf dacht te zien werd gezien als een groot
verdienste. Een goed voorbeeld hiervan is een door Sluijter aangehaald citaat van
Houbraken dat beschrijft dat Govert Flinck toen hij leerling was van Rembrandt zijn
'handeling van verwen en wyze van schilderen […] in korte tyd zoodanig heeft weten na te
bootzen dat verscheiden van zyne stukken voor egte penceelwerken van Rembrandt
wierden aangezien en verkogt.'68 In kunstenaarsbiografiëen wordt veel en positief
gesproken over leerlingen die hun leermeesters evenaren en zelfs overtreffen in sommige
gevallen.
Indien een leerling in staat was om zijn leermeester te overtreffen, kan gesproken
worden van een imitatie van de leerling die over is gegaan in volwassen emulatie. Op dat
moment gaat de wedijver tussen leerling en meester over in een wedijver tussen schilders
onderling.
Over de noodzaak van wedijver op zich wordt in de zeventiende-eeuwse teksten
regelmatig gesproken. Zoals Van Mander passages aanhaalt van Vasari die wedijver ziet
als noodzaak voor vooruitgang in de kunst.69 Of door Van Hoogstraten die over wedijver
zegt: “Laet d'eerzucht vry uw slaepen verhinderen, want de deugt heeft ook dien aert,
datze 't gemoet tot een yver verwerkt om de voorste voorby te stappen.” en dat het altijd
“de drift tot naeryver […] is geweest die […] zoo veel heerlijke meesters in der kunst heeft
voorgebracht”.70 Met deze en andere voorbeelden uit de tekstuele bronnen en hoe dit te
zien is in verschillende schilderijen toont Sluijter aan dat emulatie zeker gespeeld heeft in
de zeventiende eeuw.
Duidelijk is dat gedurende de hele zeventiende eeuw de kunsttheoretici in meer of
minder woorden op de hoogte waren en van de paragone strijd tussen de kunstdisciplines
en van aemulatio ofwel wedijver binnen de kunstdiscipline.71 Dit is vanzelfsprekend
wanneer bedacht wordt dat kunstschilders in de zeventiende eeuw zich dankzij de
opkomende marktwerking gingen specialiseren. De schilders werkten voor de markt en
hebben daarom zeker geweten wat de beschouwer graag in een werk zou willen zien.
Daarnaast zal de schilder de beste onder zijn gelijken hebben willen zijn. Om de beste
gevonden te worden is het nodig om op te vallen, waarom zouden mensen anders juist
hun schilderijen moeten aanschaffen. Landschappen waarin schilders zich wagen aan
moeilijk te schilderen weersomstandigheden als wind, neerslag en bliksem kunnen
daarom wellicht in het licht gezien worden van deze onderlinge wedijver.

Wedijver in het afbeelden van onweer
In hoofdstuk drie van deel één werd het citaat van Karel van Mander al aangehaald,
waarin hij zich verwonderd over het feit dat Apelles bliksem schilderde en Van Manders
tijdgenoten (die veel meer kleuren tot hun beschikking hebben) dit niet doen. Dit kan in het
licht van emulatie uitgelegd worden als een aansporing door Van Mander om zijn
tijdgenoten niet alleen het onderwerp te laten gebruiken, maar ook om de grote Apelles te
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overtreffen. Kunsthistoricus Reindert Falkenburg ziet mede door dit citaat emulatie als
mogelijke verklaring voor de enkele schilderijen met bliksemflitsen uit de zeventiende
eeuw. In zijn artikel 'Onweer bij Jan van Goyen. Artistieke wedijver en de markt voor het
Hollandse landschap in de 17e eeuw' zet Falkenburg uiteen hoe Jan van Goyen en zijn
tijdgenoten inspeelden op de markt voor het Hollandse landschap. Zoals in deel één is
besproken ziet Falkenburg in het oeuvre van Jan van Goyen dat sommige onderwerpen
zoals bliksem periode gebonden zijn. Falkenburg heeft hiervoor onder andere
boedelinventarissen onderzocht. Daaruit bleek dat het afbeelden van bliksem niet zo
duidelijk een losstaand sub genre is geweest als dat wij het nu zouden willen indelen.72 De
zeventiende-eeuwer zou een dergelijk onderscheid in wind, neerslag en bliksem helemaal
niet zo sterk hebben kunnen maken.73 Daarbij bleek in het eerste deel van dit onderzoek
dat niet iedereen zich aan het afbeelden van bepaalde weersverschijnselen waagde.
Falkenburg stelt voor om een onderwerp als bliksem in de landschapsschilderkunst niet te
zien als onderwerp dat zich expliciet op de markt richt, maar vooral als onderwerp voor
kunstkenners en collega kunstschilders in het licht van de aanwezige emulatie strijd.74
Het afbeelden van het ‘onschilderbare’ als donder en bliksem van het onweer zou
heel goed gezien kunnen zijn door de landschapschilders uit de zeventiende eeuw als
mogelijkheid om uit te kunnen blinken. Hierdoor konden zij opvallen in de vrije markt en
elkaar zo onderling zo te overtreffen in het afbeelden van de natuur. Als voorbeeld gebruikt
Reindert Falkenburg Jacob van Ruisdaels Onweer tijdens een storm op zee.75 Hij noemt
dit werk ‘een artistiek hoogstandje waarin de schilder zijn kunnen in het ‘onschilderbare’
etaleert.’76 Falkenburg benoemt hierbij dat het mogelijk is dat Van Ruisdael hier mogelijk
wedijvert met Apelles, Jan van Goyen of Simon de Vlieger omdat het werk van iets latere
datum (1653) is dan de werken van de zogenoemde onweersspecialisten die rond 1640
actief waren. Falkenburg denkt dit omdat “In de keuze en behandeling van individuele
motieven sluit Ruisdeals werk direct aan bij de onweersvoorstellingen van deze meesters,
maar overtreft deze juist ook in het efemere. Zo zijn het de flarden verstuivende regen, die
de bliksemschichten en de regenboog rechts van het midden gedeeltelijk doen vervagen
in een waas, waarin Ruisdael de zichtbare natuur nog perfecter imiteert dan Van Goyen en
De Vlieger.”77
Hoewel voor onderlinge wedijver er niet noodzakelijk tien jaar tussen de
verschillende werken hoeft te liggen Simon de Vlieger, Jan van Goyen en Van Ruisdael
hebben het realistisch weergeven van de bliksem in het landschap geperfectioneerd door
elkaar telkens te overtreffen. Bovendien heeft deze onderlinge emulatie strijd wellicht
gezorgd voor het versterken van het mogelijk doorslaggevende argument binnen de
paragone strijd. Door de onderlinge wedijver wordt de bliksem immers steeds realistischer
nagebootst. De ontastbare bliksem wordt daarmee door de schilderkunst afgebeeld iets
dat de beeldhouwkunst niet zo realistisch zou kunnen uitbeelden.

Wedijver in verschillende weersomstandigheden
Het lijkt erop dat de schilders uit de zeventiende eeuw het hoogst haalbare hadden
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bereikt, namelijk het afbeelden van verschillende weersomstandigheden in het landschap.
Zoals het een ware emulatiestrijd echter betaamt, werd gezocht naar nieuwe manieren om
elkaar te overtreffen. Zo schilderde de inventieve schilder onderwerpen waarbij de natuur
nog realistischer nagebootst werd. Ze laten zien dat ze het veranderen van het weer vast
kunnen leggen in verf. Op die manier ontstonden werken als Jan van Goyens, Kalmte op
het water bij een opkomend onweer uit 1646. In dit werk laat Van Goyen zien dat hij zowel
een kalme zee kan uitbeelden, en tegelijkertijd een dreiging kan uitbeelden die uitgaat van
het onweer in de verte.78 Op die manier was de volgende stap in binnen de emulatie strijd
gezet en werd zo het winnende argument in de paragone strijd nogmaals onderstreept.
Hoewel Falkenburg het principe van wedijver als mogelijke verklaring uitwerkt met
de focus op bliksem bij Jan van Goyen is het wellicht mogelijk dat deze verklaring is toe te
passen op meerdere afbeeldingen van slecht weer in het zeventiende-eeuwse landschap.
Philip Angel gebruikt immers niet alleen het afbeelden van bliksem als voorbeeld van
ontastbare weersomstandigheden in zijn argument dat de schilderkunst de paragone strijd
moet winnen. Hij stelt dat de schilderkunst de Natuyre veel overvloedelijcker79 dan de
beeldhouwkunst kan imiteren want Men kan door haer uyt-beelden den Regen-Boogh,
Regen, Donder, Blixem, Wolcken, Waesem, Licht, Weerschijn en derghelijcke dinghen
meer (…).80 Hoewel sneeuw door Angel niet genoemd wordt en het minder ontastbaar is
dan regen, blijft het opvallend dat blijkbaar alleen Aert van der Neer zich aan sneeuwval
gewaagd heeft in de zeventiende eeuw terwijl wintergezichten immens populair waren.
Van der Neer was een schilder van wie bekend is dat hij graag experimenteerde met
verschillende specifieke landschappen, zoals de landschappen in het maanlicht van zijn
hand bewijzen. Het is zeker niet ondenkbaar dat Van der Neer mogelijk zijn positie in de
vrije markt wilde bevestigen en op wilde vallen door deze bijzondere
weersomstandigheden af te beelden.
Daarbij is Jan van Goyen ook zeker niet de enige die zichzelf en zijn collega's
overtreft door in één werk verschillende weersomstandigheden af te beelden. Zo
schilderde Van Ruisdael een Landschap met een zonbeschenen korenveld bij een
opkomende regenbui, Simon de Vlieger Nederlandse boot voor de wind (late jaren 1640)
of het werk van Bonaventura Peeters de Oudere. In zijn Zeegezicht met schippers
schuilend voor een Regenstorm uit de jaren 1640 (afb. 27) is een duidelijke weersomslag
te zien. Links achter de rotsen is de, zij het bewolkte, heldere hemel van goed weer te zien
en rechts boven de schepen zijn de dreigende luchten en regenstrepen van een storm
zichtbaar. De aanwezige figuren zitten veilig in afwachting van de storm want ze zijn zelf
beschut en hun boten liggen voor anker aan de kust. De regenboog die rechts is
afgebeeld zou, zoals eerder is besproken, inhoudelijk kunnen staan voor de belofte van
God dat er nooit meer een vloed zal komen als in de tijd van Noah. Ook is het mogelijk om
bij dit werk door de gebruikte kleuren (rood wit en blauw) vaderlandslievende associaties
te krijgen. Voor beide inhoudelijke betekenissen is zeker wat te zeggen. Echter wellicht is
het mogelijk dat met de afgebeelde regenboog ook als doel gehad kan hebben om een
weersverandering vast te leggen. Het korte moment waarbij het precies vochtig genoeg is
in de lucht en er precies genoeg zon schijnt op de minuscule waterdruppels zorgen
immers voor het ontstaan van de regenboog. Met deze regenboog benadrukt Peeters de
Oudere nogmaals dat hij verschillende weersomstandigheden tegelijkertijd kan afbeelden.
Daarmee zou beredeneerd kunnen worden dat het tijdloos maken de vergankelijkheid in
de natuur, het immer verstrijken van de tijd, als overwinning op de natuur gezien kan
worden.81 Het afbeelden van de verschillende weersomstandigheden en het afbeelden van
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een regenboog die alleen verschijnt tussen verschillende weersomstandigheden past
precies in het licht van emulatie. Het is immers mogelijk dat Peeters de Oudere op deze
manier wil opvallen in de vrije markt van de zeventiende eeuw.
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Conclusie

In het voorgaande is bekeken hoe in de zeventiende eeuw de schilders slecht weer als
storm, wind, regen, sneeuw en bliksem hebben afgebeeld in de landschapsschilderkunst.
Wind was hierbij de meest ontastbare weersomstandigheid omdat wind enkel te
zien is in het effect dat het heeft op de omgeving. Schilders dienden volgens Van
Hoogstraten Zoo buig 't geboomt, en laet de takken speelen wanneer ze wind afbeelden.
In de getoonde afbeeldingen zagen we de figuren krom lopen en hun kleding wapperen.
Samen met de doorgebogen bomen verraadde dit dat er een stevige wind stond. In de
marineschilderkunst was de wind te herkennen in de hoge schuimende golven en de bolle
zeilen.
Om een juiste stormwind af te kunnen beelden was het volgens Van Hoogstraten
ook nodig om het te laten regenen. We zagen dat regen vaak voorkomt in combinatie met
wind. In de schilderijen zagen we dat de meeste schilders regen hebben afgebeeld als
schuine vlagen of strepen op de achtergrond. Ook werd de aanwezigheid van een
regenbui regelmatig afgebeeld door middel van een regenboog.
Hoewel Van Hoogstraten het niet heeft over sneeuw, is in dit onderzoek ook
aandacht besteed aan het winterlandschap met sneeuwval. Opvallend was dat sneeuwval
in de zeventiende eeuw enkel afgebeeld was door Aert van der Neer. Hoewel Van der
Neer zijn sneeuwvlokken vrij realistisch over het landschap verdeeld blijft het hier niet bij.
Ook bij hem is het effect van de sneeuwbui goed te zien bij de afgebeelde figuren. Op hun
kleding en hoed blijft een dun laagje sneeuw liggen en de figuren beschermen met een
arm hun gezicht.
Laet vry den blixem slaen was de laatste vorm van slecht weer die thuishoorde in
een storm volgens Van Hoogstraten. Daarbij moest de schilder vooral niet vergeten om bij
onweer boven water een schip ten gronde te laten gaan. In de jaren 40 van de
zeventiende eeuw zijn er relatief veel landschapsschilderijen met bliksem vervaardigd. De
zeventiende-eeuwse schilders hebben de natuurlijk kronkelende bliksemflitsen realistisch
het landschap laten verlichten. Al is door situeren van het onweer overdag het probleem
van het oplichtende landschap regelmatig ontweken.
Na het bestuderen van deze interessante landschappen met vormen van slecht weer, zijn
verschillende mogelijkheden besproken met welke bedoelingen de zeventiende-eeuwse
landschapsschilders zich hebben gewaagd aan het afbeelden van slecht weer.
Eerst is de iconografische manier van interpreteren losgelaten op het landschap
met slecht weer. De Jongh en Goedde hebben vooral met deze manier van interpreteren
gezocht naar de betekenis van het landschap met slecht weer. Hierbij zoeken zij vooral
moralistisch-didactische verborgen betekenissen. Het blijkt dat de iconografische manier
van interpreteren veel ruimte laat voor verschillende opties. Aan de hand van het
voorbeeld van Tempesta Probatur is aangetoond dat er verschillende betekenissen toe te
kennen zijn aan deze compositie. Dit komt omdat er in schilderijen een duidende tekst
mist. Dit levert wankelijke argumenten op voor de verschillende betekenissen.
Voor Chong en Schama was dit genoeg reden om zich af te keren van deze
manier van interpreteren . Zij vinden het ondenkbaar dat de inhoud en de vorm van een
schilderij haaks op elkaar zouden staan. Liever zoeken zij betekenissen middels de
associatieve-methode. Met deze manier van interpreteren wordt gezocht naar de,
overwegend positieve, associaties die de zeventiende-eeuwer gehad zal hebben bij de
landschapsschilderijen. Vaderlandsliefde en trots zijn associaties die Chong en Schama
vaak herkennen. Echter ook deze manier van interpreteren bleek niet sluitend te
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beargumenteren. Chong en Schama wijzen de iconografische methode af wegens gebrek
aan bewijs in de literatuur dat de zeventiende-eeuwer in schilderijen verborgen
betekenissen herkende, maar gebruiken zelf dezelfde wankelijke manier van bewijzen dat
de zeventiende-eeuwer bepaalde associaties had bij dezelfde landschapsschilderijen. Het
feit dat schilderijen dan ook geen betekenis zouden hebben, maar zouden krijgen aan de
hand van de normen en waarden op politiek en cultureel gebied van de beschouwer maakt
deze methode even waarschijnlijk en tegelijkertijd even onwaarschijnlijk als de
iconografische methode.
De iconografische manier van interpreteren en de associatieve manier van interpreteren
leveren duidelijk enkele problemen wanneer we ze toe willen passen op de zeventiendeeeuwse landschapsschilderijen waarop slecht weer is afgebeeld. Omdat de inhoudelijke
betekenisgeving ons niet altijd een duidelijke uitkomst biedt, hadden schilders mogelijk
andere bedoelingen wanneer zij wind, neerslag en bliksem aan hun landschappen hebben
toegevoegd. Die andere bedoeling kan mogelijk gezocht worden in het licht van de
concurrentie die de vrije markt van de zeventiende eeuw met zich meebracht.
Uit alle zeventiende-eeuwse kunstbronnen, of het nu Van Mander, Angel of Van
Hoogstraten is wordt gesproken over wedijver tussen de verschillende kunstdisciplines en
over wedijver tussen kunstschilders onder elkaar. Wedijver was van belang want wilde de
schilder zijn positie op de vrije markt behouden, dan moest de schilder zorgen dat hij de
beste onder zijn gelijken was. Of op zijn minst iets schilderde waar hij mee opviel.
Falkenburg heeft in zijn onderzoek aangetoond dat bliksem om deze reden mogelijk
geschilderd werd door de zeventiende-eeuwse schilders.
Wellicht is het mogelijk dat deze verklaring is toe te passen op meerdere
afbeeldingen van slecht weer in het zeventiende-eeuwse landschap. Philip Angel gebruikt
immers niet alleen het afbeelden van bliksem als voorbeeld van ontastbare
weersomstandigheden in zijn argument dat de schilderkunst de strijd tussen de kunsten
moet winnen. Hij stelt dat de schilderkunst de Natuyre veel overvloedelijcker dan de
beeldhouwkunst kan imiteren want Men kan door haer uyt-beelden den Regen-Boogh,
Regen, Donder, Blixem, Wolcken, Waesem, Licht, Weerschijn en derghelijcke dinghen
meer (…). Dit zijn ‘onschilderbare’ onderwerpen die door verschillende zeventiendeeeuwse schilders mogelijk zijn aangegrepen om de eigen concurrentiepositie te
verstevigen. En hoewel sneeuw door Angel niet genoemd wordt en het minder ontastbaar
is dan regen is het erg opvallend dat alleen Aert van der Neer zich aan sneeuwval
gewaagd heeft in de zeventiende eeuw terwijl wintergezichten immens populair waren.
Van der Neer was een schilder van wie bekend is dat hij graag experimenteerde met
verschillende specifieke landschappen, zoals de landschappen in het maanlicht van zijn
hand bewijzen. Het is zeker niet ondenkbaar dat Van der Neer mogelijk zijn positie in de
vrije markt wilde bevestigen en op wilde vallen door deze bijzondere
weersomstandigheden af te beelden.
Het willen opvallen in de vrije markt hoeft niet te betekenen dat een inhoudelijke betekenis
volgens de iconografische manier van interpreteren of de associatieve manier van
interpreteren uitgesloten moet zijn. Het is zeker niet ondenkbaar dat deze doelen
tegelijkertijd door schilders is uitgevoerd. Toch ben ik van mening dat wedijver als doel niet
onderschat moet worden bij de landschappen met slecht weer. Het zou erg interessant zijn
om in vervolgonderzoek te bekijken hoe groot de rol van wedijver geweest kan zijn voor
een schilder die het lust een stormwindt te verbeelen.

34

Afbeeldingen

Afb. 1 Jan van Goyen, Landschap bij slecht weer, 1625, olieverf op paneel, 22 x 44.5 cm,
Lissabon,

Afb. 2 Maerten van der Hulst, Landschap met onweer, ca. 1635-46, olieverf op doek, 110
x 162 cm, Brussel,
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Afb. 3 Pieter Molijn, Landschap met boerderij tijdens een storm (detail), 1610-1661
(werkzame periode), olieverf op paneel, 24.5 x 35.5 cm,

Afb. 4 Willem van der Velde II, De windstoot, 1680, olieverf op doek, 77 x 63.5 cm,
Amsterdam, Rijksmuseum.

36

Afb. 5 Pieter Breugel (jonge of oude?), Storm op zee, ca. 1568, olieverf op paneel, 69.2 x
96 cm, Wenen, Kunsthistorisches Museum.

Afb. 6 Hans Memling, Het laatste oordeel (middenpaneel), ca. 1467-1471, olieverf op
paneel, 242 x 180.8 cm, Gdansk, Museum Naradowe w Gdansku.
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Afb. 7 Pieter Breughel de Oudere, Terugkomst van de kudde, 1565, Wenen,
Kunsthistorisches Museum,

Afb. 8 Jan van Goyen, Landschap met regenboog, 1641, olieverf op doek, 124.5 x 154.5
cm, Stockholm, Hallwylka Museum
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Afb. 9 Jacob van Ruisdael, De joodse begraafplaats, 1668-1672, olieverf op doek, 142.2 x
189.2 cm, Detroit, The Detroit institute of Arts.

Afb. 10 De gebroeders van Limburg, De heilige Antonius brengt een storm tot bedaren,
ca. 1406-1409, miniatuur in Les Belles Heures de Jean, duc de Berry, New York, The
Metropolitan Museum of Art.
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Afb. 11 Hendrik Avercamp, Winterlandschap met schaatsers, 1609,

Afb. 12 De gebroeders van Limburg, Februari, ca. 1411-1416, miniatuur in Les très
Riches Heures de Jean, duc de Berry, Chantilly, Musée de Condé.
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Afb. 13 Pieter Breughel de Oudere, Jagers in de sneeuw, december – januari, 1565,
olieverf op paneel, 117 x 162 cm, Wenen, Kunsthistorisches Museum.

Afb. 14 Pieter Breughel de Oudere, Aanbidding der wijzen in de sneeuw, 1567, olieverf op
paneel, 35 x 55cm, verzameling Dr. Reinhart.
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Afb. 15. Lucas van Valckenborch, Winterscene bij Antwerpen, 1575, olieverf op paneel, 61
x 82,5 cm, Frankfurt, Städelches Kunstinstitut

Afb. 16 Lucas van Valckenborch, Winter, 1586, olieverf op doek, 117 x 198 cm, Wenen,
Kunsthistorisches Museum.
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Afb. 17 Aert van der Neer, Winterlandschap in een sneeuwstorm, 1655-60, olieverf op
doek, 61 x 76cm. Privécollectie.

Afb. 18 Lucas Cranach de Oudere, Katharinealtar, 1506, Dresden, Gemälde Gallerie.
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Afb.19 Giorgione, La Tempesta, 1507, olieverf op paneel, 82 x 73 cm,

Afb. 20 Frederik van Valckenborch, Landschap met schipbreuk (detail), 1603, olieverf op
canvas, Rotterdam, Boijmans Van Beuningen
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Afb. 21 Pieter de Bloot of Pieter Molijn, Landschap met onweer, ca. 1631

Afb. 22 Jan van Goyen, Onweer boven een meer, 1641, olieverf op doek, 137 x 183, M.H.
San Francisco, The Young Memorial Museum.
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Afb. 23 Albert Cuyp, Onweer boven Dordrecht, olieverf op paneel, 75 x 105 cm, Zürich,
Bührle collectie.

Afb. 24 Johannes Vermeer, De liefdesbrief, ca 1669-1670, olieverf op doek, 44 x 38 cm,
Amsterdam, Rijksmuseum. Foto:
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Afb.25. Gabriel Metsu, Een brieflezende vrouw, ca 1664 – 1666, olieverf op paneel, 52.5 x
40.2 cm, Dublin, National Gallery of Ireland.

Afb. 26. Matthäus Merian de Oudere, Tempestate probatur, 1619, gravure, ? x ?, Londen,
The Britisch Library.
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