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AFBEELDING OMSLAG VOORZIJDE
Abraham Bloemaert, Herderin met

druiven, 1628 • zie afbeelding 4

AFBEELDING OMSLAG ACHTERZIJDE

Abraham Bloemaert, Studie van planten
• zwart krijt, pen in bruin, gewassen,

28,9 x 37,7 cm • Ecole nationale
supérieure des beaux-arts, Parijs

AFBEELDING iNHOUDSPAGINA

Abraham Bloemaert, Landschap
met groenten en vruchten op de
voorgrond • olieverf op paneel,

39 x 50 cm • Rijksmuseum,
Amsterdam

••

De schilderkunst van de Gouden
uw wordt nog steeds vooral geïden-

tificeerd met genrevoorstellingen,
maakt voor de vrije handel. Maar

ook in Nederland was er een aan-
'j ' !

zienlijke groep kunstenaars die werkte
in opdracht van de internationale
aristocratie. Een flink aantal van

hen kwam uit Utrecht, en had
het vak geleerd van de legendarische

Abraham Bloemaert (1566-1651).

braham Bloemaert "m
een geliefde meester

Bloemaerts ruimhartige karakter
spreekt nog steeds uit de grote diver-
siteit aan kunstenaars die zijn atelier

verlieten en de wereld introkken
om hun fortuin te maken. En het

1

spreekt uit zijn eigen oeuvre, van
prachtige tekeningen en verfijnde

schilderkunstige composities.



Een feest van vakkennis
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en fantasie
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en verscheidenheid
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Katholieke propaganda
in^Utrecht
Ruud Priem

Een leven lang leren
m Mar ten Jan Ook

De weerklank va..
Bloemaerts motieven

De keus van Kun
schrift

De tentoonstelling Hef Bloernjaert-effec'
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Kleur en compositie in de Gooden Eeuw

is van iHïovember t/m 5.februari te zien

in het Centraal Museum in Utrecht



de wereld van Abraham Bloemaert

Cenjeest van vakkennis
enjantasie

i Abraham Bloemaert,

Boerderij met duiventil,

1595-1600 • zwart krijt,

pen in zwarte inkt, grijs

gewassen, 21,5 x 15,6 cm

• Graphische Sammlung

Albertina, Wenen

M a r i ë t t e H a v e m a n

Nederland in de zeventiende eeuw telde naast het nog bestaande
maar niet toegankelijke Huis ten Bosch in Den Haag nog twee
andere stadhouderlijke paleizen, te weten Paleis Honselaarsdijk bij
Naaldwijk en Huis ter Nieuburch bij Rijswijk. Deze paleizen waren
van onder tot boven versierd met de werken van kunstenaars die in
hun eigen tijd tot de allerbesten werden gerekend: Paulus Moreelse,
Joachim Wtewael, Gerard van Honthorst, Cornelis van Poelenburch,
Dirck van Baburen, Jan van Bijlert, Jan Baptist Weenix en Jan Both,

om er een paar te noemen.
Ondanks de inspanningen van Albert Blankert met tentoonstel-
lingen als God en de Goden (1981), Hollands Classicisme (1999) en
Caravaggisten en Itallanlsanten uit Nederlands bezit (2001) behoren
deze namen nog steeds geen van alle tot de eerste linie van de
zeventiende-eeuwse schilderkunst. Dat zegt alles over de verander-
lijkheid van smaak en mode maar weinig over kwaliteit, en even
weinig over het belang dat er in hun eigen tijd aan werd gehecht.
Helaas: Honselaarsdijk is in 1815 afgebroken nadat het een tijdlang
als gevangenis en kweekschool voor de scheepvaart in gebruik was.
Huis ter Nieuburch ging al in de achttiende eeuw onder de slopers-

hamer. Wat er met de kunst gebeurde, daar kun je naar raden. Een
deel kwam veilig in het Mauritshuis en in buitenlandse collecties
terecht, het meeste verdween even spoorloos als de paleizen waar-
voor ze waren gemaakt.
De hierboven genoemde schilders vormen geen willekeurig rijtje.
Niet alleen behoorden ze tot het keurkorps van de stadhouderlijke
artistieke smaak, maar ook waren ze allemaal afkomstig uit Utrecht.
En bijna allemaal hebben ze les gehad van de Utrechtse meester

Abraham Bloemaert.
Van Bloemaert is vrij veel bekend omdat de kunstenaarsbiograaf
Karel van Mander ruim aandacht aan hem besteedde in zijn Schilder-

boeck (1604). Hij beschreef hem als een rustige man die zeer veel-
zijdig was, prachtig kon tekenen en ook als leermeester een gewel-
dige invloed had. Een flink aantal van zijn leerlingen behoorde tot
de Europese top op het gebied van de landschap- en de historie-
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schilderkunst. En net als zijn leerlingen verspreidde
Bloemaerts roem zich tot ver over de landsgrenzen.
Hij maakte schilderijen voor keizer Rudolf II, werkte
samen met andere meesters, onder wie Rubens, aan
de grote reeksen waar onder de Europese vorsten-
elite veel vraag naar was.
Bloemaert stond daarnaast bekend als praktizerend
katholiek, en dat feit werpt nog een bijzonder licht
op zijn vooraanstaande positie als kunstenaar in de
Republiek. Marten Jan Bok beschrijft in de tentoon-
stellingscatalogus Het Bloemaert-effect hoe Bloemaerts
reputatie daar in de protestantse Nederlanden nauwe-
lijks onder leed. Na de staatsgreep van prins Maurits
in 1618, toen ook Utrecht sterk in de calvinistische
greep raakte, verloor hij zijn positie als deken van
het Sint-Lucasgilde, maar verder lijkt zijn afwijkende
geloofsovertuiging hem niet te hebben geschaad. Hij
werkte zowel voor katholieke als voor protestantse
opdrachtgevers, en ook leerlingen, die goed betaal-

den, bleven zijn atelier bezoeken. Mogelijk was het
zijn karakter, zijn befaamde ruimhartigheid die hem
door lastige situaties heen hielp. Bloemaert, heb je
de indruk, was iemand waar je moeilijk een hekel
aan kon krijgen.
Dezelfde ruimhartigheid vind je in zijn eigen thema-
tiek. Zo schilderde hij met evenveel toewijding een
uiterst katholieke voorstelling als De vier kerkvaders
vereren de eucharistie [27], als de heidense exotica die
de protestantse Amalia van Solms voor haar schoor-
steenstukken bestelde. Soms gebruikte hij min of
meer dezelfde landschappelijke achtergrond voor
een oudtestamentisch en een mythologisch tafereel,
allebei met zo'n duiventil waarvan er nogal wat in
de omgeving van Utrecht schenen te staan [i, 2, 41].
Een goed verhaal is een goed verhaal, schijnt hij te
hebben gedacht, een schilderij is iets anders dan
een preek of een mis en geef de schilder wat des
schilders is.

2 Abraham Bloemaert,

Landschap met de gelijke-

nis van het onkruid tussen

de tarwe, 1624 • olieverf

op doek, 100,3 x 137,8 cm

• The Walters Art Gallery,

Washington



3 Abraham Bloemaert,

De bruiloft van Amaryllis

en Mirtillo, 1635 • olie-

verf op doek, 115,3 x

140,4 cm • Stiftung

Staatliche Schlösser und

Garten Berlin-Branden-

burg, Berlijn

De meest tastbare neerslag van Bloemaerts persoon-
lijkheid en zijn bijzondere talent is het befaamde
Tekenboek dat na zijn dood door zijn zoons werd uit-
gegeven als het Artis Apellae Liber: een verzameling
prenten naar de enorme hoeveelheid - meer dan
1700 - tekeningen die zijn werkmateriaal vormden.
Die tekeningen tonen het handschrift van een aan-
stekelijke, beweeglijke geest, iemand die alle kanten
op kon denken en daar plezier in had.
En natuurlijk spreekt de ruimhartigheid van Bloe-
maert sterk uit wat ons rest van de oeuvres van zijn
bekendste leerlingen. Anders dan bijvoorbeeld bij
Rembrandt vormen die leerlingen nauwelijks een
homogene groep. Zelfs binnen enkele oeuvres doen
zich grote veranderingen en verschillen voor. Wel
leverden ze allemaal schilderijen aan het aristocra-
tische segment van de internationale kunstmarkt.
Bijna allemaal waren het meesters die werden inge-
huurd door de Europese elite van kardinalen en
vorstenhuizen. Ook Frederik Hendrik en Amalia
van Solnis behoorden tot die kunstverzamelende
elite, en sloten in hun smaak volledig aan bij die
van de paleizen in de rest van Europa. Afgaand op
hun kunstzinnige smaak waren de stadhouders niet
van de echte monarchen te onderscheiden.
Die smaak ging, heel globaal gezegd, uit naar een
flamboyant soort schilderijen met sterke effecten,
slagschaduwen, gebergten en episodes uit de roman-
ces die in die tijd geweldig spannend werden gevon-
den, van bizarre verwikkelingen tussen liefdesparen
met namen die herinneren aan venerische aandoe-
ningen: de liefde tussen Theagenes en Chariclea,

Amaryllis bekranst Mirtillo, Clorinda redt Olindo en
Sophronia, enzovoorts. De protagonisten hebben
soms anatomische eigenschappen die hen onder-
scheiden van gewone stervelingen: lange ledematen,
gedraaide houdingen, kleine hoofden. Het is een
kunst die in later eeuwen even hartstochtelijk is af-
gewezen als hij door de zeventiende-eeuwse fine
fleur op prijs werd gesteld. In dit opzicht lijkt de kunst
van Bloemaert en nogal wat van zijn leerlingen op
die van de negentiende-eeuwse Salonschilders. En
het was niet toevallig dezelfde stem die zowel het
een als het ander verguisde. Zo noteerde de onge-
looflijk invloedrijke negentiende-eeuwse smaak-
maker Théophile Thoré over Abraham Bloemaert:
'Het is niet de moeite om stil te staan bij deze in-
significante schilderijen.' Dezelfde Thoré polemi-
seerde tegen Salontijgers als Jean-Léon Géróme en
Ingres. Officiële kunst, daar hield Thoré niet van, en
een groot deel van onze kunstgeschiedschrijving is
door dit in wezen morele oordeel bepaald.

Inmiddels hebben wij wat minder behoefte om tegen
het verleden ten strijde te trekken, en kunnen we
met wat meer nieuwsgierige ontvankelijkheid kijken
naar wat de zeventiende-eeuwse paleisschilders zo-
als Abraham Bloemaert en zijn leerlingen te bieden
hadden. Werken op bestelling, ook gemeenschap-
pelijke projecten in series: jaargetijden, Romeinse
keizers, episodes van herdersgeschiedenissen zoals
Guarini's II pastor fido. Kenner Elisabeth Nogrady
ontdekte dat er een serie heeft bestaan van de vijf
zintuigen, gemaakt door Honthorst, Bloemaert, Ter
Brugghen, Moreelse en Van Bijlert, in lijsten van
ebbenhout. Die reeks is niet bewaard gebleven, maar
hij moet prachtig zijn geweest, en opent weer even
het perspectief van de stroom meesterwerken die in
de nacht der tijden zijn verzonken. De lotgevallen
van Theagenes en Chariclea kunnen ons vandaag
nog maar matig boeien. Maar de kunst die daar
taferelen uit putte, naast verhalen uit de bijbel, en
de eindeloze hoeveelheden musicerende gezelschap-
pen, bieden bij elkaar een feest van vakkennis en
fantasie waar alleen een zure moralist zijn neus
voor optrekt.

Mariëtte Haveman is hoofdredacteur van Kunstschrift
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4 Abraham Bloemaert, Herderin twet druiven, 1628-

olieverf op doek, 104 x 84 cm • Staatliche Kunsthalle, Karlsruhe


