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Herman van Swanevelt, meester of leerling? 

door J. T. van Es 
Inleiding 

Meester of leerling? Die vraag kan gesteld worden bij de artistieke ontwikkeling van de Woerdense 
zeventiende eeuwse schilder en graficus Herman van Swanevelt. Tot in het begin van de zestiger jaren 
de Britse kunsthistoricus Sir Malcolm Waddingham de aandacht op het oorspronkelijke karakter van 
een aantal van Van Swanevelts werken wees, werd de in Woerden geboren, maar in Italië en Frankrijk 
woonachtige, kunstenaar als een man van de tweede of nog mindere garnituur beschouwd. Dankzij 
onder meer Waddinghams publicaties is daar enigszins verandering in gekomen. Waar Van Swanevelt 
tot dan toe als een trouwe leerling van de Franse landschapsschilder Claude Lorrain gold, kan hij thans 
in een aantal opzichten voor diens leermeester doorgaan. De vraag meester of leerling is daar intussen 
nog niet mee beantwoord. 
In zijn geboortestad is de belangstelling voor deze grote artistieke zoon altijd gering geweest. Pas de 
laatste jaren is daar enige verandering in gekomen, mede dankzij de aankoop door het 
gemeentebestuur van enige tientallen etsen uit een particuliere verzameling, waarvan een bescheiden 
deel semi-permanent in het stadsmuseum tentoon wordt gesteld. 
In dit artikel wordt nader ingegaan op de persoon en het werk van Herman van Swanevelt. 

Telg uit een artistieke familie 

Van de eerste levensjaren van Herman van Swanevelt is vrijwel niets meer bekend, dan dat hij rond 
1600 in Woerden geboren is. Die datum wordt algemeen aanvaard, hoewel ook 1620 wel genoemd 
is.1 

Dat is echter onhoudbaar, omdat het oudst bekende werk van Van Swanevelt een onomstreden 
datering uit 1623 heeft. Het betreft een tekening die in het Gemäldemuseum in Brunswijk hangt. 
Wel is, mede dankzij speurwerk van Nico Plomp duidelijk geworden, dat Van Swanevelt uit een 
artistieke familie stamde. Zijn moeder was Catharine de Hoey, dochter van de schilder Hugo 
Dammeszoon de Hoey, die waarschijnlijk in 1564 vanuit Leiden naar Woerden verhuisde. Deze 
Hugo de Hoey was kistenmaker, maar kende de schone kunsten van nabij, als hij ze zelf niet beoefend 
heeft.2 Zijn vader en grootvader deden dat in elk geval wel. Hugo's vader was namelijk de Utrechtse 
schilder Dammes Claeszoon de Hoey, die op zijn beurt weer getrouwd was met Marytgen 
Lucasdochter, inderdaad een dochter van de grote Renaissance-kunstenaar Lucas van Leyden.3 

De uit Woerden afkomstige Van Swanevelts waren zelf minder kunstzinnig aangelegd. Hermans 
vader Hugo Bartholomeuszoon van Swane(n)velt was kuiper. Het gezin ging langs de Rijn wonen, 
waar in elk geval vier zonen geboren werden. Twee daarvan, Jan en Cornelis, zouden het beroep van 
hun vader kiezen, de twee anderen Hugo en Herman gingen meer de kunstzinnige kant op. 
Hermans broer Hugo specialiseerde zich in het schilderen en vergulden van torenhanen, maar moet 
toch ook een verdienstelijke pen van tekenen gehad hebben. Van hem zijn illustraties bekend in een 
manuscript van de Woerdense apotheker Johan Farret, welke uit de periode 1642 tot 1649 stammen. 
Ze zijn ooit aan Herman van Swanevelt toegeschreven, die in die tijd al een kunstenaar met een 
gevestigde naam was.4 

De Van Swanevelts hebben hun artistieke neigingen verder niet ontplooid, zo die er al waren, want 
later in de zeventiende eeuw woonde een deel van de familie in het gerecht Kamerik-Houtdijken, waar 
onder meer de positie van heemraad bekleed werd, maar van kunstuitingen niets meer vernomen is.5 
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In 1653, twee jaar voor zijn dood, verscheen een verzameling etsen van Van SwanevelL Hoewelze in Parijs werden 
gedrukt nam de kunstenaar ze waarschijnlijk grotendeels mee uit Rome. Coll.: Stadsmuseum Woerden. 

Hoe de jonge Herman van Swanevelt in het Woerden van de vroege zeventiende eeuw met de 
schilderkunst in aanraking is gekomen is niet bekend. Gezien zijn afkomst lijkt het aannemelijk, dat het 
schilderen binnen het gezin van Bartholomeus en Catharine van Swanevelt niet zo onbespreekbaar 
was als in de doorsnee-familie in de Calvinistische Nederlanden, waar, ondanks de hoge vlucht die de 
beeldende kunsten zouden nemen, een groot deel van de bevolking weinig moest hebben van de 
wereldse genoegens die op het doek geschilderd konden worden. Een en ander blijft giswerk, net als de 
leermeesters die de jonge Herman het schildersvak hebben bijgebracht. In de familie van zijn moeder 
waren schilders die hem bij die eerste schreden begeleid zouden kunnen hebben, maar als echte 
meesters staan zowel Gerard Dou in Leiden als Abraham Bloemaert in Utrecht te boek. Dat is echter 
op niets anders dan een mogelijke waarschijnlijkheid gebaseerd.6 

Voor Dou en Leiden pleiten de familiebanden met de stad Leiden, voor Bloemaert alweer de relaties 
met diens woonplaats (moeder Catherine de Hoey was immers in Utrecht geboren) en de 
stijlverwantschap tussen hem en zijn mogelijke leerling, alsmede de overeenkomsten tussen het werk 
van Van Swanevelt en dat van Cornelis Poelenburgh, de schilder die later zo'n grote invloed op hem 
zou krijgen en van wie wel vaststaat, dat hij bij Bloemaert in de leer is geweest. 
Zeker is weer wel, dat Herman van Swanevelt al op relatief jeugdige leeftijd naar het buitenland 
vertrok. In 1623 was hij in Parijs, getuige de signatuur van de genoemde tekening die in Bruns wijk 
hangt. Naar alle waarschijnlijkheid is Van Swanevelt niet lang in de Franse hoofdstad gebleven. Hij 
verruilde haar voor Rome: Waddingham houdt het erop, dat hij er al in 1624 was, maar ook 1629 is 
wel genoemd7 als aankomstjaar in de eeuwige stad. 

De Roomsche Schildersbent 

Een reis naar Rome was ook in de vroege zeventiende eeuw geen ongewone gang voor een beginnend 
kunstenaar, zelfs niet voor iemand uit Nederland. Als Van Swanevelt inderdaad een leerling is geweest 
van Bloemaert zou deze hem tot de tocht hebben kunnen aansporen. Bloemaert behoort zelf tot de 
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schilders die landschappen in Italiaanse stijl hebben gemaakt en de meester zou een tocht naar het land 
van de Romeinse oudheden in dat geval als uitstekend slot van de opleiding van de jonge Woerdenaar 
hebben beschouwd. Uit het dagboek van Vincent van der Vinne, een Haarlemse schilder uit de 
zeventiende eeuw, is bekend hoe een Nederlander tegen een dergelijke onderneming aankeek en er 
inspiratie voor het leven kon opdoen. Onderweg schetsen makend, die thuis of in een atelier tijdens 
een lange reispauze, konden worden uitgewerkt. 
Niet elke schilder bezocht Rome en ging meteen weer op de thuisreis aan. Mannen als Paulus Bril, 
Karel Duhardin en Pieter Lastman werkten enige tijd in de stad, voor zij weer op hun vaderland aan 
gingen. Anderen, onder meer Rembrandt, vonden een reis naar Rome verspilde energie, omdat in 
eigen land voldoende Italiaanse voorbeelden aanwezig waren om inspiratie bij op te doen. Opvallend 
is echter dat ook Rembrandt, ondanks dat hij niet naar Italië ging, veel zuidelijke landschappen heeft 
getekend en geschilderd en dus inderdaad goed naar die voorbeelden heeft gekeken. 
De grootste zeventiende eeuwse Nederlandse schilder mocht dan thuis blijven, genoeg vakgenoten 
reisden wel naar Rome af. Vanaf het begin van de jaren 1620 werd zelfs een speciale „Nederlandse" 
schildersorganisatie in de stad actief, die er tot rond 1640 een belangrijke positie zou gaan innemen. 
Het gezelschap werd bekend als „de Roomsche Schildersbent". Hoewel er in hoofdzaak Nederlanders 
en Vlamingen (dat onderscheid werd in die dagen nog amper gemaakt) lid van waren, had zij ook 
andere Zuid-Nederlanders en zelfs Duiters en Skandinaviers in haar gelederen.8 

De leden van de organisatie, die er speciale gebruiken op na hield, werden „bentvogels" genoemd. In 
1623 trad de bent voor het eerst naar buiten. De directe aanleiding tot de vorming van een specifiek 
„Nederlandse" vereniging voor beeldende kunstenaars was een conflict met het heersende 
schildersgilde, de Accademia di San Luca. Dit gilde bezat het recht om contributie te heffen van alle in 
Rome wonende schilders en bovendien mochten de gildemeesters het werk van deze buitenlanders 
taxeren. Daar hadden zij alle belang bij, want twee procent van de taxatiewaarde ging vervolgens naar 
de Accademia. 
De Nederlandse schilders hadden grote moeite met deze gang van zaken en in 1623 onttrokken zij er 
zich aan door de vorming van een eigen vereniging, die de strijd met San Luca kon aangaan. Het 
initiatief werd genomen door kunstenaars die al langer in Rome verbleven, zoals Cornells 
Poelenburgh en Bartholomeus Breenbergh.9 Zij bleven de bent tot hun vertrek in 1627 domineren, 
waarna de beurt aan een jongere garde was, die de organisatie tot grote bloei heeft gebracht. 
In het tijdperk van Poelenburgh en Breenbergh kwam Herman van Swanevelt met de bent in 
aanraking. Hij werd erin opgenomen en kreeg te maken met de spraakmakende gebruiken binnen de 
schilderskolonie. De beste informatie daarover is te vinden in het werk van de achttiende eeuwse 
Haagse kunstverzamelaar en mecenas Arnold Houbraken: „De groote schouburgh der Nederlantsche 
Kunstschilders en schilderessen". Houbraken spreekt van „geestige bedrijven en andere vrolyk-
heeden"10 als hij de bacchanalen, feesten en studentikoze bijeenkomsten van de Romeinse 
Nederlanders beschrijft. 
Een andere gewoonte van de bentvogels was om elkaar bijnamen te geven. Van Swanevelt werd 
vereerd met het koosnaampje „de heremiet". Die bijnaam dankte hij, volgens de Duitse schilder 
Joachim von Sandrart (1606-1680), die ook in Rome heeft gewoond en Van Swanevelt daar heeft 
gekend, aan zijn gewoonte om schetsen en tekeningen in kluizenaar-achtige afzondering te maken.11 

De bijnaam valt nog mee. Zijn mede-bentvogel Jan Asselijn, die een misvormde linkerhand had, werd 
Crabbetje genoemd, insecten- en reptielenschilder Otto Marseus kreeg vanwege zijn specialisme de 
naam „Snuffelaar" toebedeeld en Jacobus de Heusch stond bekend onder de naam „Afdruck", omdat 
zijn werk onvoldoende los kon komen van dat van zijn oom Willem de Heusch. 
Ondanks de lichtvoetigheid, waarmee veel bentvogels door het leven gingen, was hun werk serieus en 
werd het oorspronkelijk doel, meer autonomie ten opzichte van de Accademia di San Luca 
gerealiseerd. Dat overigens na een langdurige strijd die pas in het begin van de jaren 1630 beslecht 
werd. De verhoudingen waren na die tijd beter. Herman van Swanevelts naam komt zelfs in de 
periode van september 1635 tot juni 1638 in de notulen van de Accademia voor.12 
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Hoewel de bloeiperiode van de bent na 1638 voorbij is, heeft een Nederlandse schilderskolonie het 
nog tot diep in de zeventiende eeuw volgehouden en zelfs na 1640 nog voor een bescheiden opleving 
van de vereniging gezorgd. 

Werk in Rome 

Over de rol van Herman van Swanevelt binnen de Roomsche Schildersbent wordt de laatste jaren 
aanzienlijk anders gedacht dan in de vorige eeuw en de eerste helft van deze eeuw. Nog in 1915 werd 
zijn positie in Rome door G.J. Hoogerwerf betiteld als „zeer middelmatig"13 en ook anderen, onder 
wie Martin, beschreven zijn werken in negatieve bewoordingen. Pas de onderzoekingen van 
Waddingham hebben Van Swanevelts oeuvre in een ander daglicht gesteld en tegenwoordig worden 
zijn etsen en schilderijen als een belangrijke schakel binnen de Italianiserende landschapsschilderkunst 
beschouwd, zonder daarmee intussen zijn werk belangrijker te maken dan het is. 
„Zend een Ezel naar Romen, hy zal Ezel weerkomen", dichtte Houbraken.14 Hoe Van Swanevelt naar 
Italië kwam is, afgezien van zijn ene bekende Parijse tekening, onduidelijk. Zeker is wel dat hij 
geenszins als ezel uit Rome vertrok. 
Aanvankelijk ging hij helemaal op in de sfeer van de bent. Hij werkte zoals zijn collega's en voegde 
zich naar de grote voorbeelden binnen de groep: Poelenburgh en Breenbergh. Ook zij hadden hun stijl 
niet volledig zelf ontwikkeld. Zij konden voortbouwen op het oeuvre van Pynas, Lastman en Bril, 
terwijl die op hun beurt de lessen van Caravaggio in hun doeken tot uiting brachten. Een nieuwe 
gewoonte van de bentvogels was, dat zij niet alleen buiten schetsten, maar ook echt in de vrije natuur 
werkten. Ook schilderijen, die tot dan toe vrijwel uitsluitend in het atelier gemaakt werden op basis 
van elders gemaakte schetsen en voorstudies, ontstonden in de buitenlucht, op locatie. Dat heeft tot 
een vaak zeer directe weergave van de natuur in Van Swanevelts doeken geleid. De jonge schilder was 
al schetsend en op andere manieren werkend niet alleen in Rome actief, ook afbeeldingen van Tivoli 
en Frascati zijn bekend, net als van, niet nader te herkennen, stukjes vrije natuur in de omgeving van de 
eeuwige stad. 
Probleem bij het beschrijven van diens stijl is, dat er maar weinig doeken met zekerheid aan zijn eerste 
Romeinse periode kunnen worden toegeschreven. Waddingham heeft een aantal ongesigneerde 
doeken op Van Swanevelts conto geschreven en is in die redenering door meer recente kunsthistorici 
ondersteund. 
Hij concludeert dat tot circa 1630 Van Swanevelt een goede volgeling was, die echter op zeker 
moment met experimenteren begon en zijn weg zocht tussen alle voorbeelden die hij om zich heen zag. 
Dat leidde tot een meer eigen aanpak van de landschapsschilderkunst, waarbij details als het 
uitbeelden van een rivier of een zonsondergang tot kleine meesterwerkjes binnen het grote geheel 
konden uitgroeien. 
Van Swanevelts kunst kenmerkt zich ook door die aanpak van het detail. Hij was een van de eerste 
schilders die ook buiten de hoofdvoorstelling, doorgaans een onderwerp uit de Bijbelse geschiedenis of 
de klassieke oudheid, veel zorg aan het doek besteedde. Zijn schilderijen vormen een geheel, waarbij 
het onderwerp met smaak in het landschap is verpakt, maar waarin de bosschages, bergen en 
waterpartijen niet alleen maar stoffering zijn. 
Dat blijkt onder meer uit het schilderij „Jacobs Vertrek", dat in het Haagse museum Bredius tentoon
gesteld werd. Het is een van de weinige schilderijen van Van Swanevelt in Nederlands bezit en het kan, 
sinds de sluiting van het museum, niet meer bekeken worden. In 1986 zijn pogingen ondernomen om 
het naar Woerden te halen, maar dat kon door testamentaire oorzaken niet doorgaan.15 In dit 
schilderij plaatste Van Swanevelt een boom vrijwel in het midden van de compositie, waardoor het 
landschappelijke element een centrale plaats kon innemen. Het werk stamt uit 1630 en het geeft aan, 
dat de schilder in de periode vanaf 1624 veel geleerd had. 
In eerdere doeken zijn de verschillen met zijn bentgenoten geringer. Het gaat om details, om een 
nauwkeuriger, meer liefdevolle uitwerking. 
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In Rome werd van Swanevelt een bekwaam tekenaar van de klassieke ruines. Hij stoffeerde echter met facetten uit 
het dagelijkse leven, terwijl ook de doorkijkjes kenmerkend zijn. Coll.: Stadsmuseum Woerden. 

Helemaal alleen stond Van Swanevelt daar niet in. Gezien de weinige bekende gegevens over zijn 
persoonlijke leven in Rome kan dat ook niet. Zo woonde hij enige jaren in een huis aan de Via Capo de 
la Casa met zijn vakbroeders Charles Audran ( 1594-1674) en Michelangelo Cerquozzi ( 1602-1660). 
De drie zullen ongetwijfeld ervaringen hebben uitgewisseld. Ook onderhield hij vriendschap met de 
rond 1600 in Dowaai geboren Jean Duchamps, die zich van een Italiaanse naam Giovanni del Campo 
bediende. 
Getuige zijn bijnaam werkte hij echter grotendeels solistisch. Hij had de gewoonte om alleen temidden 
van ruines te gaan zitten om daar te schetsen en te tekenen. De gebouwen kwamen later weer terug als 
elementen in zijn schilderijen en zijn etsen. 
Van zeer groot belang voor zijn verdere ontwikkeling zou de ontmoeting met Claude Gelee (1600-
1682), bijgenaamd „le Lorrain" zijn, de man die beter als Claude Lorrain (hij kwam uit Lotharingen) 
bekend is gebleven. Wanneer deze heeft plaatsgevonden is niet bekend, maar zeker is wel, dat Van 
Swanevelt en Lorrain vanaf 1627 op hetzelfde adres woonden. Hieruit is afgeleid dat de Woerdense 
schilder leerling van zijn Franse collega zou zijn geworden. 
Waddingham16 heeft echter overtuigend aangetoond, dat de invloed van Claude Lorrain in elk geval 
tot 1638 ondergeschikt is aan Van Swanevelts eigen talent. 
Het dwaalspoor is vooral opgericht door Sandrart, die Lorrains invloed op Van Swanevelt in het 
bijzonder en op de Nederlandse schilders in Rome in het algemeen veel groter heeft beschreven dan ze 
in werkelijkheid was.17 Wat Sandrart ook vermeldt: de grote moeite die Van Swanevelt zou hebben 
met het uitbeelden van menselijke gestalten.18 Volgens zijn Duitse tijdgenoot werkte Van Swanevelt 
zijn figuren vrij fantasieloos uit. Wie vandaag een schilderij of ets van de schilder bekijkt ontkomt niet 
aan de indruk dat de uitgebeelde personen vaak alleen ter invulling van het landschap dienen. De 
adembenemende structuur van bossen, luchten, maar ook ruines, gebouwen en bergen eist alle 
aandacht in het werk op en slechts een enkele keer komen de mensen als middelpunt voor. En zelfs 
dan, zoals in de ontroerende ets „de vlucht naar Egypte" waarin temidden van de overweldigende 
natuur de nietigheid van de heilige familie uiteindelijk toch de blik overmijdelijk weet te vangen, is het 
landschap alom aanwezig. Het is niet alleen Van Swanevelts eventuele (Sandrart was geen 
overbetrouwbare bron) manco in het afbeelden van figuren, dat de menselijke gestalten in zijn werk zo 
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gering van omvang maakt. Ook zijn Italianiserende collega's hadden meer aandacht voor de natuur 
dan voor de mensen en dieren daarin: het landschap was immer hun belangrijkste inspiratiebron. Dat 
Van Swanevelt bovendien zeer goed in staat was tot uitbeelden daarvan blijkt uit misschien zijn 
beroemdste en meest geprezen doek: „Campo vaccino", de Romeinse veemarkt, dat in het Fitzwilliam 
Museum in Cambridge hangt. Dit uit 1631 stammende werk is een duidelijk produkt van de rijpe 
schilder, die alle invloeden uit zijn leertijd verwerkt heeft. Alle facetten: natuur, gebouwen, mens en 
dier zijn hier in hun juiste proporties en juiste houdingen weergegeven. „Campo Vaccino" is een van 
de doeken die duidelijk vanuit één standpunt geschilderd zijn, kennelijk vanaf een goede plaats met 
uitzicht op het plein. Door zijn aanpak van het onderwerp hebben hedendaagse kunsthistorici het wel 
als een voorloper van de achttiende eeuwse Venetiaanse schilderschool gezien. 
Tenslotte moet opgemerkt worden dat ook van anderen bekend is, dat zij wel uitstekende 
natuurtaferelen en gebouwen konden schilderen, maar met de figuren daarin niet goed raad wisten. 
Van Swanevelts bentgenoot, de in het noord-Franse Dieppe geboren Jan Asselijn (1610-1652) was 
bekend als schilder van mensen en dieren in werken van anderen. Daar staat tegenover dat Asselijn in 
zijn eigen werk dit „stofferen" vaak aan andere vakbroeders (David Teniers en de Vlaming Lucas 
Franchoys) over liet. 

Als Sandrart dus al gelijk heeft gehad met zijn stelling, dan is dat voor Van Swanevelts oeuvre 
nauwelijks van belang. Wie de moeite neemt de enkele etsen te bekijken, die van de schilder in 
Woerden te zien zijn, merkt bovendien dat het eventuele „gebrek" kundig verhuld werd. 

De gerijpte Van Swanevelt heeft in de jaren 1630 en 1640 een uitstekende naam gekregen als 
landschaps- en decoratieschilder. Het decoreren van huizen en openbare gebouwen was in die tijd een 
volwaardige kunstzinnige opdracht, waarmee ook veel grotere namen in de kunstgeschiedenis 
(Lorrain voorop) furore hebben gemaakt. 
Herman van Swanevelt kreeg opdrachten van voorname heren en instellingen. Zo maakte hij voor de 
loggia's van het Vaticaan een aantal schilderingen samen met Vincent Adriaenssen, waarvoor hij een 
bedrag van veertig scudi kreeg. 
Daarnaast maakte hij werk voor het klooster van Monte Cassino. Hier wilden zijn opdrachtgevers 
naast landschappen ook een aantal heiligenportetten. Voor het Palazzo Barberini in Rome maakte hij 
vijf grote doeken, die allemaal de Grieks/Romeinse mythologie tot onderwerp hebben. In deze 
werken is de echo van Poelenburgh19 nog wel aanwezig, maar van navolging is geen sprake meer. Aan 
de andere kant is in deze uitgebreide opdrachten ook een zekere mate van routine en ongeïnspireerd-
heid te zien, die erop kunnen duiden, dat het succes weinig ruimte voor artistieke ontwikkeling liet. In 
die momenten was Van Swanevelts kunst in die zin gemakkelijk, dat sprake is van een vorm die 
belangrijker lijkt dan de inhoud. 

Tot slot heeft Van Swanevelt zich in Rome tot een gezien leraar ontwikkeld. Tot zijn leerlingen 
behoren in elk geval Francesco Catalano, die op een weinig plezierige manier zijn leertijd bij de 
Nederlander afsloot: in 1636 klaagde Van Swanevelt hem namelijk aan wegens diefstal van twee 
doeken van Pieter van Laer. Een andere leerling was Giovanni le Grù. 

Claude Lorrain 

De verhouding tussen het werk van Herman van Swanevelt en Claude Lorrain verdient een aparte 
beschouwing, omdat maar al te vaak gewezen is op Lorrains enorme invloed op zijn Nederlandse 
vakgenoot. 
Martin schreef in 1936 nog: 

„In Rome had hij zich geheel in Claudes stijl ingewerkt, maar het resultaat van een en ander was 
een slap aftreksel van de kunst van zijn groote voorbeeld, niet meer dan goed decoratief werk, 
maar zonder eenige eigen inspiratie en nagenoeg krachtloos".20 
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En verderop werd Van Swanevelt nog beticht van het vervaardigen van „zoetelijke en naar onze 
smaak allesbehalve aangename landschappen". 
Een dergelijke negatieve houding ten opzichte van de invloed van Lorrain is tegenwoordig minder 
vanzelfsprekend, omdat namelijk niet vaststaat wie wie bëinvloedde. Zonder twijfel kan gesteld 
worden, dat de ontmoeting met en de verhouding tot zijn Franse vakgenoot belangrijk zijn geweest 
voor het verdere kunstzinnige leven van de schilder. Zijn manier van behandeling van een onderwerp, 
met name van boompartijen, van het decor-achtige geheel, dat zoveel van zijn composities kenmerkt, 
heeft veel overeenkomsten met de kunst van Lorrain. 
Waar Van Swanevelt temidden van de zeventiende eeuwse Nederlandse schilders een van de vele 
mindere goden was, werd Lorrain een van de groten van de Franse schilderkunst uit zijn tijd met een 
veel ruimere bekendheid dan zijn noordelijke vakbroeder. Dat, samen met de verwantschap in 
onderwerp en behandeling, heeft wellicht tot de overschatting van Lorrains invloed geleid. Ook 
Sandrart heeft daar het zijne toe bijgedragen, door de Franse meester van meet af aan als de eerste van 
het tweetal aan te wijzen. 
Toch lijkt aannemelijker, dat Van Swanevelt vanaf 1627 Lorrains gids in schildersland is geweest. 
Immers: de laatste was op dat moment nog maar een beginneling, terwijl de Nederlander al een aantal 
jaren in Rome verbleef en zijn ontwikkeling naar een meer dan middelmatig landschapsschilder al in 
volle gang was.21 

Probleem is echter, dat van Lorrain talrijke gesigneerde doeken bekend zijn gebleven, terwijl de 
discussie over Van Swanevelts auteurschap van schilderijen pas in onze dagen op gang gekomen is. 
Bovendien zijn, wellicht uit chauvinistische overwegingen, misschien door gewone onbekendheid, 
veel van diens werken op naam van Nicolas Pousin ( 1593/94-1665) of van Claude Lorrain zelf gezet, 
terwijl ook schilderijen aan Italiaanse meesters zijn toegeschreven, terwijl ze door Van Swanevelt 
gemaakt zijn. 

Boslandschap met herders, een van de weinige schilderijen van Van Swanevelt in Nederlands bezit. 
Coll.: Mauritshuis, Den Haag. 
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Een duidelijk voorbeeld van Van Swanevelts invloed is te herkennen in zijn schilderij „Jacobs 
Vertrek" in Den Haag. De manier waarop hij de boompartij in het midden geschilderd heeft, maar ook 
de groepering van struiken en bomen verder in het werk, de wat vlekkerige, wazige verten lijken zo uit 
een doek van Lorrain weggelopen. Lijken, want het kan niet. Rond 1630, het jaar dat Van Swanevelt 
het stuk voltooide, kon Lorrain, die nog maar relatief kort in Rome was, nog niet zo'n beslissende 
invloed op zijn vriend en collega hebben.22 

Aan de andere kant is de invloed van Lorrain niet volledig afwezig. Naast de al genoemde 
verwantschap tussen beider behandeling van de natuur, is het waarschijnlijk Lorrain geweest die Van 
Swanevelt makkelijker met mens en dier heeft leren om gaan,23 al is ook Poelenburghs erfenis er tot in 
zijn laatste jaren in herkenbaar. Bovendien kan niet ontkend worden, dat Lorrains ontplooiing in de 
jaren 1630 uiteindelijk ook voor de successchilder Van Swanevelt van belang is geweest: in het 
voetspoor van de Fransman zou hij naar Parijs trekken, waar Lorrains naam eerder gevestigd was dan 
de zijne. Ook dat heeft bijgedragen tot een eenzijdig meester-leerling-verhaal. 

In het grafische werk is de parallel met Lorrain minder vaak getrokken. Toch spreekt ook uit dit deel 
van Van Swanevelts oeuvre een duidelijke verwantschap met de Fransman. Op grond van het 
bovenstaande kan echter betwijfeld worden of die verder gaat dan een aantal uiterlijke over
eenkomsten. Alle elementen van Van Swanevelts kunst, die hij in de jaren 1624 of 1630 opbouwde, 
komen er in terug. Waar zijn schilderijen, door de kleuren en de penseelvoering vaak massief aandoen, 
hebben zijn etsen een zekere mate van luchtigheid. Ook in de overdadig gestoffeerde onderwerpen 
(hier eveneens gegroepeerd rond de oudheid, de Bijbel en arcadische taferelen, wat dat betreft is er 
geen verschil met de schilderijen) bood de techniek van het etsen Van Swanevelt meer mogelijkheden 
om zijn voorstellingen te laten ademen. Nog afgezien van de signatuur is het grafische werk van de 
Woerdense kunstenaar makkelijker als origineel herkenbaar dan zijn schilderijen.24 

Van Gelder,25 die overigens nog wel hoog opgaf van de geest van Lorrain in de etsen van Van 
Swanevelt, noemde zijn grafische werk „klassicistisch van bouw en van een indrukwekkende 
compositie" en prees hun „architecturaal-decorkarakter". 

Parijse jaren 

Na zo'n vijftien jaar in Rome gewoond te hebben verliet Herman van Swanevelt Italië in 1638 of 
1640, ook die exacte datum is niet bekend. De reden ook niet, maar een verklaring kan gezocht 
worden in de vastroestende gewoonten van de bentvogels. De generatie die rond 1623/1624 in Rome 
was aangekomen had daar de strijd moeten aanbinden met de gevestigde orde. Tien jaar later waren de 
Nederlandse schilders zelf onaantastbare grootheden met een machtige organisatie en een goed
gevulde orderportefeuille geworden. Ruimte voor nieuwe ontwikkelingen was er op dat moment niet. 
Pas de komst van jongere schilders in de jaren 1640 zou de „Roomsche Schildersbent" weer nieuw 
leven in blazen. De oudere garde was op dat moment grotendeels vertrokken. 
Het lijkt aannemelijk dat het Claude Lorrain was, die Herman van Swanevelt in zijn kielzog meenam 
naar Parijs. Nu niet meer de beginnende kunstenaar die er in 1623 op zijn reis naar Rome had 
gepauzeerd, maar een man met een in Italië gevestigde naam, die alleen al om die reden in de Franse 
hoofdstad aan de slag kon. 
Hij leerde er bovendien verre familie kennen: zijn oudoom Jan was als schilder rond 1530 naar 
Frankrijk verhuisd en nazaten waren onder meer in Noyon en Parijs terecht gekomen.26 Onder die 
nazaten was ook Marie Laminoy, met wie hij in 1644 in het huwelijk trad, haar moeder was een De 
Hoey. Als getuige trad een Claude de Hoey op, neef of oom van de bruid. In de jaren 1640 dacht Van 
Swanevelt trouwens vaker aan zijn familie: voor zover bekend kwam hij in 1643 voor het eerst sinds 
zijn vertrek naar Rome terug in Woerden. Onder welke omstandigheden hij zijn broers en verdere 
familie aantrof is niet bekend. Evenmin is overgeleverd hoe hij zijn vaderstad na twintig jaar vond. Het 
is bij een kort bezoek gebleven en het heeft niet geleid tot enig herkenbare invloed op zijn werk. Die 
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was ook niet te verwachten: de schilder had zijn stijl in Italië vorm gegeven en na twintig jaar bergen en 
bossen zouden polderlandschappen met koeien en sloten en molens zijn voornamelijk Franse en 
Italiaanse klantenkring niet geboeid hebben. 
Kennelijk is het korte bezoek toch wel in de smaak gevallen, want in 1648 en 1649 zou hij Woerden 
nogmaals aandoen.27 

In Parijs is over de woonplaats en de achtergronden van de schilder weinig bekend, maar wat bewaard 
gebleven is maakt duidelijk dat hij ook hier zijn draai zonder veel moeite gevonden heeft. Hij werd in 
elk geval een veelgevraagde decoratieschilder. In die hoedanigheid maakte hij, samen met Pierre Patel 
en Giovanni Romanelli schilderingen in het Hôtel Thorigny, het woonhuis van Nicolas Lambert de 
Thorigny, voorzitter van de Franse rekenkamer.28 

Daarnaast maakte hij vrij werk, onder meer als etser. Uit zijn Parijse jaren zijn enkele Franse 
rivierlandschappen bekend, die een andere sfeer uitademen dan de etsen die hij in Italië maakte, maar 
desondanks vergelijkbare karakteristieken hebben.29 

In zijn serie van 116 etsen die in 1653 in Parijs het daglicht zag en die de kunstenaar zelfde titel „Variae 
campestrum fantasiae" (diverse landelijke fantasieën) noemde heeft hij zich van zijn beste zijde als 
graficus laten zien. Hierin is zijn hele scala van onderwerpen vertegenwoordigd, waarbij de 
belangstelling voor de plantenwereld steeds weer naar voren komt. Ook in zijn afbeeldingen van 
gebouwen en ruines (er zitten tal van Romeinse oudheden in) valt in de eerste plaats de liefde voor het 
kleine detail op: de wolligheid van overwoekerende planten, de stoffering met struiken en bomen. Als 
tijdsbeeld zijn met name de „Vues de Rome" belangrijk: zij laten zien hoeveel klassieke bouwkunst in 
de vroege zeventiende eeuw nog overeind stond en hoezeer die restanten (onder meer de Thermen van 
Antonianus en de Via Appia) in het dagelijkse leven van de stad waren ingebed. Van Swanevelt 
maakte zijn schetsen en tekeningen immers buiten en heeft dus, naar aangenomen mag worden, voor 
een belangrijk deel naar de natuur gewerkt. Dat „naar de natuur" impliceert echter meteen, dat 
geenszins uitgesloten moet worden, dat hij naar believen elementen uit andere omgeving heeft 
toegevoegd: noch zijn etsen noch zijn schilderijen zijn fotografisch bedoeld geweest. 
Hoewel onzeker is of alle etsen inderdaad in Parijs ontstaan zijn, danwei door de kunstenaar vanuit 
Rome zijn meegenomen, is wel duidelijk dat in zijn nieuwe woonplaats het Italianiserende karakter 
populair was. 
De etsen geven bovendien nog eens aan met welke zorg Van Swanevelt zijn werk afleverde. Een 
klassiek tafereel als „Venus en Adonis" valt, geheel naar de geest van de tijd, weg in de welige bossen, 
waarmee de etser zijn onderwerp omringd heeft. De veelzijdigheid van dat bos, met ondoordringbare 
delen en op andere plaatsen open plekken met een diffuse lichtval, toont een zeer bedreven 
vakmanschap. 
Die kleine elementen maken de etsen vaak heel verrassend, ook nog voor huidige ogen. Een bosgezicht 
met beek, ook in het Woerdense museum te zien, is bij eerste beschouwing niet meer dan een met hoge 
perfectie uitgebeeld stuk woud, terwijl op de voorgrond twee mannen naar de snelstromende beek 
kijken. Het verrassende element komt echter in de diverse doorkijkjes tot uiting: een ezeldrijver die net 
zichtbaar is tussen twee bomen, een dal met op de achtergrond een kasteel- of stadstoren en bergen in 
het verschiet. 
Daarnaast is de compositie klassiek, maar niet slaafs nagevolgd, getuige een ets met een ezeldrijver als 
onderwerp. De man, die met twee ezels onderweg is, heeft naast zich een dominerend bos, waarbij 
twee bomen op de voorgrond het best zijn uitgewerkt. De donkere structuur van beide woudreuzen 
zou het hele beeld scheef kunnen trekken. Echter door het plaatsen van een tweetal zittende personen 
in het bos wordt het bos opengetrokken. De lichte andere helft van de ets, met onder meer een herder 
met kudde, een stad en luchtige boomgroepen zorgt toch voor het gevraagde evenwicht. 
Die uitgekiende details maken aannemelijk dat de werken van een eerdere datum zijn, dan het jaartal 
dat op de etsen gedrukt is (1653). Uit zijn Franse jaren is namelijk ook het schilderij „Landschap met 
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wam 
Bosgezicht met beek: temidden van de massieve 
bospartijen zijn talrijke kleine speelse elementen, 
zichtbaar. Coli: Stadsmuseum Woerden. 

reizigers" bekend, dat blijkens de signatuur in 1643 geschilderd is, en ook een „Landschap met hoge 
rots" uit 1643 of 1648, waar de signatuur H. V. SWANEVELT FS WOERDEN 1643 op staat. De 
laatste „3" wordt echter ook als „8" gelezen. In beide werken valt op, dat Van Swanevelts stijl zich in 
vrijere zin geëvolueerd heeft. De detaillering van boom- en struikpartijen uit de vroege jaren heeft 
plaats gemaakt voor een meer impressionistische benadering. Bij het gebruik van die term moet 
intussen geen verwantschap met de Impressionistische school gezocht worden. Van Swanevelt werkte 
echter in zijn Parijse periode met het weergeven van de indruk, de impressie van wat hij schilderde. 
Bladeren zijn met vlekkige stippen aangegeven in plaats van in vol detail; de figuren in de 
landschappen zijn niet slordig, maar wel weinig exact uitgewerkt en de achtergrondpartijen 
(doorkijkjes, bergen) worden aangeduid, niet meer fotografisch uitgebeeld.30 Andermaal intussen een 
aanwijzing, dat Van Swanevelt in zijn minder commerciële werk (de decoratieschilderingen waren in 
elk geval meer werk om den brode) op grote hoogte kon staan. 
Het heeft hem ook waardering gebracht. In 1651 of 1652 werd hij toegelaten als gekozen lid van de 
Académie Royale. Bovendien was hij ook in Parijs leraar van een nieuwe generatie kunstenaars, van 
wie zijn zwager Jacques Rousseau de bekendste is. 
Herman van Swanevelt is naar alle waarschijnlijkheid in Parijs overleden met 1655 als meest 
aanvaard jaar, gebaseerd op de annalen van de Franse koninklijke academie. Er zijn echter andere 
bronnen die melding maken van een latere datum. De Italiaanse auteur Passeri noemt als sterfjaar 
1659 (in Ventië) en zelfs het jaar 1690 is genoemd.31 

Betekenis 

Het bovenstaande maakt duidelijk dat het weinige dat over Herman van Swanevelts leven en werken 
zeker is, een antwoord op de in het begin gestelde vraag: meester of leerling, gecompliceerd maakt. 
Uiteraard was Van Swanevelt leerling (van Bloemaert of wie het ook geweest is) en leraar (Catalano, 
Le Grù en Rousseau), maar de vraag blijft of hij slechts een goed vakman was, die alle invloeden van 
zijn omgeving (Poelenburgh, Breenbergh en later Lorrain) gretig heeft opgeslokt, of dat er wel degelijk 
vernieuwende werking van hem is uitgegaan. 
Ondanks alle bedenkingen die daarover kunnen bestaan, lijkt de laatste conclusie het meest 
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gerechtvaardigd. En dan niet alleen omdat Lorrain (de man die altijd voor de leraar versleten is) pas in 
een relatief laat stadium in Van Swanevelts leven kwam. Ook andere elementen in zijn werk pleiten 
voor een, op zijn minst, genuanceerde benadering van hun artistieke verhouding. 

Zijn invloed komt misschien het duidelijkst naar voren in zijn Romeinse jaren. Gewezen is al op de 
elementen van Van Swanevelts werk in dat van Lorrain, maar ook anderen hebben van zijn manier 
van schilderen en etsen geprofiteerd. De belangrijkste van die schilders is Jan Both (1620-1652), een 
van de mannen die de Italianiserende landschapsschilderkunst ook in de tweede helft van de 
zeventiende eeuw nog zou beoefenen en er groot in zou worden. De verwantschap met het werk van 
Van Swanevelt is aanzienlijk, al gebruikte Both een wat sprekender kleur groen dan de Woerdenaar.32 

Zijn veelal zonovergoten landschappen zijn echter voor meer schilders een vertrekpunt geweest: Jan 
Asselijn, Jan Baptist Weenix en Nicolaas Berchem zouden, zonder het voorbeeld van Van Swanevelt 
een ander oeuvre hebben nagelaten. Zij behoren, net als Both, tot de generatie die na 1640 in Rome 
zou blijven. Houtzager heeft aangetoond, dat de invloed die Lorrain op hen heeft gehad, veel geringer 
is dan tot dusverre werd aangenomen, terwijl de eigenlijke verdiensten in de richting van Van 
Swanevelt gezocht moeten worden.33 

Tot Van Swanevelts volgelingen kunnen ook Frederick Moucheron en Johannes Glauber gerekend 
worden. De laatste was een late leerling, want hij werd pas in 1646 in Utrecht geboren. Glauber, die in 
1726 in Schoonhoven stierf, zou eveneens naar Rome vertrekken en zich daar geheel in de stijl van 
Van Swanevelt inleven. 

Zijn prentkunst zou daarnaast van groot belang blijken voor de ontwikkelingen in dit genre in de 
tweede helft van de zeventiende eeuw en later nog. Anthony Blunt heeft gewezen op de relatie tussen 
de tekeningen van Stefano della Bella en de grafiek van Van Swanevelt, terwijl de behandeling van 
gebouwen in het oeuvre van de Woerdense meester, en dan met name in zijn etsen, een voorbeeld zou 
worden voor een groot aantal Italiaanse schilders en tekenaars.34 

WH»! 
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In dit Italianiserende landschap wordt de openheid door de waterpartij en de figuren bereikt. 
Coli: Stadsmuseum Woerden. 
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Een en ander rechtvaardigt de conclusie dat Herman van Swanevelt op het hoogtepunt van zijn 
artistieke loopbaan, en dat is zonder meer in zijn Romeinse jaren te traceren, een leraar van formaat is 
geweest. In zijn Parijse tijd is het werken hem voor een deel makkelijker afgegaan (die tendens was ook 
in Rome al merkbaar als de opdrachten hem overspoelden). Zijn latere schilderijen maken echter 
duidelijk, dat hij ook toen nog in staat was tot origineel en hoogstaand werk. De invloed die daarvan 
uitgegaan is, is echter moeilijker na te trekken. 
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Luidklokken in Oudewater* 

door P.G. Knol 

In vrijwel elke nederzetting van enige omvang vindt men luidklokken. Bij dopen, huwelijken en 
begrafenissen, bij het begin van gebedsdiensten, bij dreigend gevaar brengt hun gebeier of geklingel de 
bevolking op de hoogte van de gebeurtenissen. 
Ook in Oudewater zijn er luidklokken: twee kerktorens, het torentje van het stadhuis en de kapel van 
het verzorgingstehuis voor bejaarden „Schuylenburcht" zijn van meer of minder oude exemplaren 
voorzien. Het laatstgenoemde klokje luidt alleen als er een uitvaartdienst wordt gehouden in de kapel 
voor een overledene uit het tehuis. 
Het luidklokje van het stadhuis werd in 1669 gegoten door de beroemde klokkengieter Pieter 
Hemony. Deze klok had uiteraard een belangrijke functie in het dagelijks leven in de stad. Iedere dag 
werd er geluid voor het openen en sluiten van de stadspoorten. Rechtszittingen en vergaderingen 
werden ermee aangekondigd en ook wanneer er een proclamatie vanaf het bordes van het stadhuis 
werd voorgelezen, ging hieraan klokgelui vooraf. De laatste jaren is nog wel eens gepoogd het klokje 
zijn oorspronkelijke functie terug te geven en werd er een kwartier voor de aanvang van de 
raadsvergadering geluid. Thans echter klinkt het klokje nog maar éénmaal per jaar en wel op de eerste 
zondag na 7 augustus (tenzij 7 augustus op zondag valt). Het klokje roept dan de inwoners tegen het 
middaguur op om naar het stadhuis te komen om het grote schilderij te bekijken en te komen luisteren 
naar een uitleg over het uitmoorden van de inwoners van Oudewater op 7 augustus 1575. 
Over de klokken in de toren van de Rooms-Katholieke kerk, gewijd aan de Heilige Franciscus van 
Assisi, valt wat meer te vertellen. In deze toren hangen van oudsher drie luidklokken. 
De kerk werd in 1881 gebouwd onder pastoor Gerritsen en het torenuurwerk werd, tesamen met de 
drie luidklokken, geschonken door de familie Putman. De klokken werden in 1882 door de firma Petit 
& Fritsen te Aarle-Rixtel gegoten en in 1883 in de toren opgehangen. De grootste klok werd in 
1898-1899 onder pastoor Rooyakkers opnieuw gegoten omdat hij gebarsten was; met de tweede klok 
gebeurde dit in 1913-1914, onder het pastoraat van pastoor Pietersen. 
De grootste klok had een hoogte van 1,10 m. en een middellijn van 1,25 m; de omtrek bedroeg 3,6 m. 
Hij woog circa 1200 kg. en was gestemd in de toon E. Hij was voorzien van randen met engelen en 
bloemen, alsmede van een afbeelding van Franciscus en een kruisbeeld. Als opschriften staan te lezen: 
„A:D: MDCCCLXXXII Petit & Fritsen me fuderunt" en de namen van de schenkers: „Wilhelmus 
Putman & Antonia Rosweide conjuges". 
De tweede klok was 90 centimeter hoog en had een middellijn van een meter; zijn omtrek bedroeg drie 
meter. Hij was ook versierd en droeg, behalve de naam van de gieters, het opschrift „Me dedit 

*Voor het schrijven van dit artikel is dankbaar gebruik gemaakt van de hulp van de heer Jansen, 
archivaris van de gemeente Oudewater. 
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