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SAMENV4TTING G 

Sindss het begin van de negentiende eeuw bestaat er een discussie in de kunstgeschiedenis omtrent de 

iconografiee uf betekenis van het landschap in de schilderkunst. Droeg de natuurlijke setting een betekenis 

voorr de zeventiende-eeuwse beschouwer, zo ja wat. en op welke wijze droeg de staffage, de figuurtjes in 

hethet landschap, daaraan bij9 Daaraan gerelateerd is de vraag waar de groeiende belangstelling vuur het 

genree gedurende de zestiende eeuw vandaan kwam. Waren het de schilders die een nieuw thema 

ontdekten,, zoals is verondersteld, of waren het de opdrachtgevers die de mode van landschapschilderkunst 

inn gang zetten? Verbonden met deze kwestie is die van de toekenning van betekenis: lag die primair bij de 

kunstenaar,, de opdrachtgever of de beschouwer? 

Inn dit kunsthistorische kader gaat het onderhavige proefschrift in op een casus, die een paradoxale 

combinatiee lijk t tussen verschillende elkaar uitsluitende interpretaties: het vermeende onderscheid tussen 

hethet Vlaamse en Italiaanse landschap, en de profane versus religieuze betekenis van zowel setting als 

figuurlijkee staff age. Deze casus is de zogeheten Camerino degli Fremiti, onderdeel van het Palazzetto 

Farnese,, een tussen 1601 en 1604 gebouwde vleugel van het Palazzo Farnese te Rome. In het Palazzetto 

werdd aan het begin van de zeventiende eeuw door kardinaal Odoardo Farnese (1573-1626) een 

verzamelingg landschappen van diverse kunstenaars bijeengebracht. Hieronder bevonden zich zowel 

landschappenn zonder narratieve elementen, schilderijen voorzien van mythologische scenes als werken 

mett een religieuze staffage. 

Dee ïiuoluvtciay is de betekenis van de Camerino degli Fremiti binnen het Palazzetto en in rHatie 

tott de naastgelegen kerk Santa Maria delfOrazione e Morte, en de verschillende betekenislagen van de 

schilderkunstigee decoratie van deze ruimte. Is er sprake van een tegenstelling profaan-religieus, en 

bestondd er een inhoudelijke of een formele relatie tussen de diverse onderdelen van het decoratie-

programmaa van het Palazzetto? Op welke wijze waren het landschap en de staffage in de Camerino degli 

Fremitii  drager van iconografische of uilumrhistorische betekenissen0 Functioneerden deze op één nivo, of 

warenn er meerdere interpretaties mogelijk? Deze vragen wordt uitgewerkt door steeds een ander 

deelaspectt onder de loep te nemen. Door aldus de context steeds meer te verruimen, kan een logische 

relatiee gelegd worden tussen een objectgerichte kunsthistorische benadering en een algemene 

cultuurhistorischee invalshoek. 

Dee Camerino kwam in 1609 door middel van een huurovereenkomst ter beschikking van Odoardo 

Farnesee en zich bevond in een naast het Palazzetto gelegen gebouw van de broederschap van de Ora/ione 

ee Morte (zie fig.34 en 35). Door twee ramen bood de ruimte uitzicht op de kerk en het oratorium van de/e 

organisatie.. Voor hel einde van 16!7 werd de Camerino door Ciiovanni Fanfranco (1582-1647) van 

decoratiee voorzien. Tegen de wanden zaten vier fresco's, en het plafond bestond uit een verguld houten 

cassettenstructuurr met negen olieverfschilderijen. In 1662 werden deze schilderijen naar Parma verstuurd, 

inn 1732 werd de ruimte afgebroken om plaats te maken voor nieuwbouw van de naastgelegen kerk. Santa 
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Maltaa delI'Ora/ione e Morte. Do oorspronkelijke fre>eo > werden in 17.-U aangebracht in de nieuwe kerk. 

Daarvann /ijn er nu nog twee te zien: de Heilige Pauius de Eerste Heremiei up bezoek hij Antonius Ahi 

(fig.7).. en Simon Je Piiaarheüige (tig.8). Het derde, niet zichtbare, fresco steil het Bezoek van hertog 

RogierRogier aan de Heilige Bruno voor (Hg.9\. lïet vierde fresco is in 1910 vernietigd. In Napels zijn nog uvee 

doekenn te zien: C'hri.siu* door de engelen gevoed <fig.4i en Maria Afagdalena ten hemel rijzend< fig.5). De 

overigee zeven schilderijen zijn verloren gegaan, en stelden Benedietus. Antonius van Padua. hustaehius 

(vgl.. tig.6). Maria van Lgvpte, Onufrius. en Fraiiciscus voor. 

Tussenn ! 5 5̂ en 16 !0 genoot het thema van heremieten een toenemende populariteit m de kuiiMcu. 

Hett Palazzo Farnese te Caprarola. buitenverblijf van kardinaal Alessandro Farnese nabij Viterbo. bevatte 

tweee ruimtes die als voorlopers van de Camerino beschouwd kunnen worden: de Stanza della Sohtudine 

enn de Stanza della Penitenza (fig. 16 en 17). terwijl in de eerste ruimte, de Stanza della Solitudine. nog 

eenn juxtapositie van profane en Christelijke anachoreten werd afgebeeld (tig. 18-20). verschoof het accent 

inn de tweede ruimte volledig naar de traditie van Christelijke heremieten (Hg.21-2.Vi Navolgingen van 

dezee ruimtes zijn te vinden in pauselijke gebouwen en privepaleizen in Rome. 1,'it vorm en context van 

dezee decoratiecycli blijkt weliswaar dat dit soort thematiek populariteit genoot, maar dat er geen 

eenduidigee relatie tussen de functie van de ruimte en haar decoratie te leggen is. In de meeste gevallen 

maaktenn heremieten slechts een deel van de thematiek uit. Alleen de ruimtes in Caprarola zijn direct met 

dee Camerino vergelijkbaar, door de duidelijke relatie tussen de functie van de kamers - door 

contemporainee bronnen omschreven als studiolo - en de thematiek van de decoratie. Fr blijkt dus een 

relatiee tussen de twee factoren ie bestaan die door tijdgenoten samengevat werd met de begrippen studie, 

contemplatiee en eenzaamheid. 

Archiefmateriaal,, plattegronden van Rome en latere tekeningen leidden tot een nieuwe 

reconstructiee en typologie van het Palazzetto (Hg.34 en 35). Dit gebouw bevond zich tussen de Via Ciulia 

enn de Fiber en was verbonden met liet Pa fa/zo Farnese door middel van een privé-brug. Op de eerste 

verdiepingg bevonden zich vijf kamers, die gedecoreerd waren met schilderijen, deels in cassertenplafonds 

iieinstalleerd.. In de eerste kamer hing in het centrum van het plafond een werk van Annibale Carracci 

voorstellendee Apollo. Daaromheen waren negentien kleinere schilderijen met landschapsvoorstellingen 

gerangschikt.. De tweede ruimte was een provisorisch ingerichte kapel waarin een altaar en twee kastjes 

stondenn die waren gedecoreerd met Iandschapsvoorstellingen. Het plafond van de tweede camerino was 

voorzienn van een voorstelling van Aurora (lig.44). omringd door prospettive en afbeeldingen van 

bloemenstrooiendee putti. De derde camerino verbeeldde de Nacht in een allegorisch centraal doek 

(tig,, 16). en daaromheen vier nacht-landschappen en acht slapende . De vierde en laatste camcrin" 

wass voorzien van een plafonddecoratie bestaande int scenes van spelende putti. Samengenomen 

verbeelddenn deze ruimtes de cvclus van de tijden van de dag en de seizoenen, en daarmee ook 

cosmolomsehee kennis. 
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Dee begane grond bestond uit drie ruimtes. Op de plafonds daarvan waren door Domenichino drie 

Ovidiaansee thema's, verwijzend naar de oorsprong van bloemen, afgebeeld: de Dood van Adonis, de 

StervendeStervende Narcissus en Apollo en Hyacinthus (tig.36-38). 'fwee ruimtes lagen aan de zijde van de Via 

Giulia,, en de derde was de loggia waarin een antiek beeld van Flora was opgesteld, en welke toegang gaf 

tott de achter het Palazzetto gelegen tuin. Deze giardino segreto bevatte een aantal bloemen die aansloten 

bijj  de fresco's van Domenichino, die tevens verwezen naar het familiewapen van de Karnese's (de lelie), en 

naarr de positie van Odoardo als kardinaal (de kleur paars: zie fig.39). 

liett Palazzetto was een studeerruimte geïnspireerd op beschrijvingen van Plinius de Jongere van 

dienss villa's, met name de Vill a Laurentina. Daaraan was een vleugel gebouwd, aangeduid met de Griekse 

termm öiaixu, in het latijn diaeta. die zich op enige afstand bevond van het hoofdgebouw, daaraan 

verbondenn door een cryptoporticus. Deze diaeta bood de gebruiker enkele ruimtes gericht op studie en 

rust,, en gaf aan alle zijden uitzicht op het omringende landschap en de zee. Sinds de zestiende eeuw 

ondernamenn romeinse opdrachtgevers pogingen om dit architectonische type opnieuw vorm te geven. Het 

Palazzettoo Farnese voldeed tot in de details aan Plinius7 architectonische beschrijving. Ook de toepassing 

vann landschapschilderkunst in het Palazzetto was een integraal onderdeel van het diaeta-concept en de rol 

vann de natuur daarin. Dat toont aan dat de Camcrino degli Fremiti in zowel decoratieve opzet als 

iconografischh thema het decoratieprogramma van het Palazzetto voorzette, een decennium nadat dat 

gereedd was gekomen: landschap, vorm van de decoratie en de omschrijving van 'terugtrekken' lijken daar 

opp aan te sluiten. Alleen de heremieten weken op het eerste gezicht hiervan af. 

Dee betrekkingen tussen Odoardo Farnese en de broederschap van de Orazione e Morte waren een 

duidelijkk voorbeeld van instututionelc en kerkelijke patronage. De confraiernita diende twee religieuze 

doelen:: het begraven van anonieme doden en het maandelijks organiseren van de Quarcmi'Ore. Dit laatste 

wass een gebedsdienst waarin de hostie, na consacratie. op het altaar werd geëxposeerd gedurende een 

periodee van veertig aaneengesloten uren, en ieden van de broederschap bij toerbeurt in gebed verzonken 

ditt 'lichaam van Christus' aanbaden. Odoardo Farnese werd in 1599 tot protector gekozen door deze 

organisatie. . 

Rondd 1610 nam Farnese's bemoeienis met deze broederschap sterk toe als gevolg van een 

contemporainee discussie over het protectoraat. Dit systeem van toezicht op religieuze ordes werd door 

Clemenss VII I beschouwd als een hindernis voor religieuze hervormingen, zodat hij besloot de functie af te 

schaffen.. Zijn opvolger Paulus V was daarentegen de mening toegedaan dat hervormingen in de religieuze 

ordess juist gebaat /ouden zijn bij interventie van buitenaf, en meende dat vernieuwing van het systeem 

vann kardinaal-protectoren een belangrijke bijdrage kon leveren aan de verbeteringen in het religieuze 

leven.. Om dat te bewerkstelligen liet hij een memorandum schrijven dat nieuwe eisen aan en 

verwachtingenn van de kardinaalprotector onder woorden bracht. 

Dee invulling die Odoardo aan zijn functie als protector gaf is een aanwijzing dat hij de/e nieuwe 
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aanbevelingenn ter harte nam. Hij bekleedde de positie voor een aantal verschillende instituten waaronder 

broederschappen,, ordes en verschillende landen. Niet alleen profiteerden de betreffende instellingen van 

Farnese'ss positie, maar vice \ersa genoot Farnese ouk aan/ien vanwege het aantal protectoraten dat hij 

vervulde.. Dit systeem van patronage werkte dus in het voordeel van zowel de patroon als de client. Het 

betekendee ook, dat farnese 7ich in de religieuze activiteiten van de betreffende religieuze instituten diende 

tee \erdiepen. en dat gebeurde via de ruimtes die hij bij een aantal van deze instituten had. Met andere 

woorden,, de Camerino was een architectonische uitdrukking van zijn institutionele netwerk, meer in het 

bijzonderr van zijn relatie met de broederschap van de Orazione e Morte. 

Tegelijkertijdd bevatte de Camerino een schilderkunstige uitdrukking van farnese's kerkelijke 

verplichtingen:: elk van de heiligen in 1 anfranco's fresco's en schilderijen stond voor een protectoraat, in 

dee vorm van de stichter, allusie o\' herkomst van de betreffende heilige. Daarnaast waren alle heiligen 

atgebeeldd in een situatie die verwees naar de Hostie, communie, of de context geestelijk versas spiritueel 

voedsel,, en aldus refererend aan de maandelijkse (Jua>'anf'(h\-: in de Santa Maria dcll'Ora/ione. 

Uiteindelijkk verweees de decoratie zo op twee nr.eaus naar de positie van de opdrachtgever: diens 

institutionelee verplichtingen, en de daaruit voorvloeiende .spirituele deelname aan de/e organisaties. 

Karnesee beschikte niet alleen beschikte over de Camerino om zich terug te trekken: hij beschikte 

maarr liefst over vier vergelijkbare plekken: het appartement in de Casa Professa te Rome (hoofdkwartier 

vann de Jezuïetenorde, zie fig.58-62); het Palazzina Famese naast het klooster van Santa Teresa e Silvestro 

inn Caprarola (fig.51 en 71}; een appartement in de abdij van Grottaferrata (tig.56 en 72); en een cel in de 

hermitagee van Camaldoli (fig.73). nabij Arezzo. In deze plaatsen werd onder begeleiding van monniken 

aann contemplatie gedaan. De Casa Professa is daarvan het meest duidelijke voorbeeld: in de daarin 

gelegenn Cappellina wezen de daarin aangebrachte schilderijen iconografisch op het voorbeeldige karakter-

vann de gebedsmethode van Ignatius van Loyola, en diens goddelijke inspiratie waarop deze methode 

berusttee (fig.63-69). Met andere woorden, elk van de/e appartementen was bedoeld om aan de specifieke 

religieuzee oefeningen van de naburige kloostergemeenschap deel te nemen. 

Hett ondernemen van retraites was een traditie: de kring van hervormingsgezinde kardinalen 

waartoee farnese behoorde zocht regelmatig zijn toevlucht in kloosters of de vrije natuur. Paolo P.miüo 

Sfondratoo (fig.76). f'ederieo Borromeo (tig.75) en de later heilig verklaarde Roberto Bellarmino (tig.74) 

streefdenn naar een perfect spiritueel leven door middel van dergelijke regelmatige retraites. Landschaps-

afbeeldingenn en tuinen werden benut om retraites in de natuur te kunnen genieten, als men door 

verplichtingenn niet m staat was om zich buiten de siad te begeven. Devotie was ook onderdeel van he! 

publiekee imago \an de/e kardinalen. De grafmonumenten voor Sfondrato en Bellarmino - die beide door 

Odoardoo Famese in opdracht werden gegeven heien de kardinalen in gebedshouding zien. als 

exemplarischh in hun geestelijk leven (lig.78-81 ). 

Watt betekende het geschilderde landschap, en in ruimere /in ook de natuur, in cultuurhistorisch 
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opzicht'?? BeHarmino schreef een traktaat getiteld Scala per salire con la menie a dio per mezu delle case 

create,create, oftewel een ladder om met de geest door middel van het geschapene tot God op te stijgen. In dit 

traktaatt gaf hij een eenvoudige en praktische uitleg van de zichtbare natuur, toegankelijk voor een groot 

publiek,, maar in het bijzonder voor kardinalen met een drukbezet leven. Ook op andere wijze werd de idee 

vann de natuur als afbeelding van de Schepper gepopulariseerd. In het catechismusonderwijs werden de 

eerstee regels van het Credo via beschouwing van de zichtbare natuur uitgelegd: tevens kwam dit thema in 

prekenn voor. en werd dit idee in pelgrimage-handleidingen gebruikt om de reiziger op de relatie tussen de 

wereidd en haar Schepper te wijzen. Tenslotte werd het concept ook in de missie gebruikt. Het handboek 

DeDe procuranda salute omnium gentium uit 1613 raadde het gebruik van de zichtbare wereld ais een van de 

methodess aan om de Indianen te overtuigen van het bestaan van God. 

Jezuïetenn gebruikten dit thema van natuur-devotie niet alleen in de koloniën, maar ook in Rome 

zelf.. De tuin tussen de kerken San Vitale en Sant'Andrea al Quirinale, vanaf 1588 aangelegd, 

functioneerdee als oefenterrein voor toekomstige missionarissen (fig.87). De novicen kregen er uitgelegd 

hoee natuur als afbeelding van de Schepper en diens plan gelezen kon worden, vanuit allegorische, 

historische,, religieuze en botanische invalshoek. Elke woensdag dienden deze novicen dit uit te leggen aan 

pelgrims.. Uit reisbeschrijvingen blijkt dat dit inderdaad gebeurde. Niet alleen Romeinen, maar alle 

katholiekenn werd duidelijk gemaakt dat wanneer men naar de natuur, of dit nu in de vorm van een plant, 

eenn tuin, de gehele zichtbare wereld of zelfs een afbeelding daarvan was, men aan de Schepper diende te 

denken.. De tuin achter het Palazzetto Farnese ondersteunde deze meditatieve praktijk die voor een 

voorbeeldigg kardinaal zo onontbeerlijk was. Het modei van de heremiei verbeeldde hei eindpunt van dc/.e 

methode;; deze was door zijn geestelijke perfectie in staat om de woestijn als een tuin. en die tuin als een 

metafoorr voor God waar te nemen. 

Afbeeldingenn van solitaire heiligen in de zeventiende-eeuwse schilderkunst waren niet alleen een 

verwijzingg naar het verleden: in de /.eventiende eeuw konden dergelijke religieuzen op straat aangetroffen 

worden.. Deze waren enerzijds maatschappelijk gemarginaliseerd en werden door de kerkelijke autoriteiten 

gedwongenn zich aan te sluiten bij religieuze instellingen. Anderzijds representeerden zij de spirituele 

perfectiee van de vroege Christenen. Om deze voorbeeldfunctie niet te laten ontaarden in 

oncontroleerbaarheid,, werden beeldende kunsten ingezet. Door de gebedspraktijk plaatste laten vinden in 

ruimtess die isolatie in een landschappelijke omgeving simuleerden door middel van 

landschapschilderkunst,, kon de beschouwer in de geest, en op tijdelijke basis, het ideaal van de heremiet 

volgen,, /onder de negatieve consequenties die de werkelijkheid met zich meebracht. 

I.anfranco'ss Camerino degli Fremiti markeert de opkomende traditie van de hermitage, vertaald 

naarr tic context van het privépaleis. De decoratie van de ruimte beoogde, precies zoals Rellori verwoordde 

inn zijn biografie van de schilder, dat 'door naar |deze landschappen] te kijken, de beschouwers uitgenodigd 

[werden]]  om zichzelf naar deze helling te verplaatsen om zulk een heerlijke eenzaamheid te genieten...'. 
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Schilderijenn ondersteunden, en spoorden aan tot. het doen van devotionele oetemnyen. De Camerino vond 

opp haar beurt navolging in de latere /.eventiende eeuw in Rome. Daarin valt een onderscheid te maken 

tussenn drie soorten hermitages: die. welke door religieuze ordes werden gesticht, die door kardinalen 

warenn gebruikt, en die voor seculiere adellijke gebruikers. Deseni van Ongeschoeide Karmelieten waren 

eenn voorbeeld van het eerste type: buiten de steden gelegen Terreinen waarbinnen een strikte organisatie 

architectuurr en levensritme bepaalde ifïg.111). Het type voor kardinalen volgde het voorbeeld van de 

Camerinoo direct na: deze ruimtes waren bedoeld voor gebedsoefeningen, en voorzien van 

landschappelijkee decoratie. Kardinaal Flavio Chigi beschikte rond 1670 over een hermitage in het 

romeinsee Palazzo Chigi: tevens liet hij een hermitage in zijn vill a Cetinale bij Siena aanleggen (fig. 1 lo-

l l? ) ,, "fen derde werd de privé-hcrmitage. r<\imïu>ri<>.  ook populair in palaz/i van Romeinse adellijke 

families.. Tussen 1660 en 1675 werden dit soort ruimtes gemaakt in Pala/./o Rospigliosi-Pallavicini. 

Palazzoo Cnlonna (Hg.121 }  en Palazzo Altieri (fig.I20j. Hik van deze hermitages bevond zich in een klein 

privé-appartementt bedoeld om zich af te zonderen \an het publieke leven. Literatuur gericht op de 

gebruikerr van deze ruimtes toont echter aan dat striae contemplatie daar geen deel meer van uitmaakte: 

populariseringenn van de Levens van Heilige Vaders raadden de lezer juist aan om door kuisheid, geduid, 

bescheidenheidd en mortificatie tot een deugdzaam leven te komen. Gebed was dus niet meer de 

hoofdfunctiee van dit laatste type hermitage. 

Tegelijkertijdd liet de heremiet op het toneel het afnemende belang van gebedspraktijk voor de 

seculieree gelovige zien. Finerzijds werd de heremiet voorgesteld als ten prooi gevallen aan de duivel of de 

duivell  in persoon, anderzijds was de heremiet het voorbeeld van een deugdzaam leven waarin het aandeel 

gebedd niet meer expliciet werd aangeprezen, liet model van de heremiet was een rollenspel geworden, en 

dee hermitage verwerd tot een modeverschijnsel. Het geschilderde landschap werd. niet het verdwijnen van 

dee aan de nmüinrin verbonden meditatiepraktijk, lot een decoratief onderdeel. 

Palazzettoo Larnese en Camerino degli Premin waren dus niet een toevallige constellatie van 

architectuurr en schilderkunst, maar vormden een samenhangend iconografisch concept waarin landschap 

eenn cruciale rol speelde. Iconografie was daarin meerduidig: niet een. maar meerdere betekenislagen 

werdenn tegelijk ingezet voor verschillende soorten publiek. Het Palazzetto was enerzijds een verbeelding 

vann natuurhistorische inzichten, en anderzijds een devotioneel parcours, analoog aan Bellarmino's Scala di 

salirc.salirc. In de giardino segreto kon Larnese bloemen en planten bewonderen als onderdelen van de 

scheppingg en reflectie van de Schepper. Binnen in het Palazzetto stelden de fresco's in de loggia de genese 

vann de natuur, de krachten van God werkend in de afzonderlijke elementen, voor: de schilderijen in de 

ciimcriniciimcrini op de eerste etage representeerden cosmoiogische aspecten. Als laatste stap verbeeldde de 

Camerinoo degii Premiti de spirituele blik op de natuur: heremieten zagen God zelf door de stoffelijke 

wereldd heen. Via een letterlijk klimmen van de tuin naar de Camerino was Odoardo larnese in staat om 

ookk geestelijk los te komen van de aardse omstandigheden en zich te concentreren op het Goddelijke. 

Geschilderdee en werkelijke natuur waren een ladder tot God. en daarmee drager van religieuze betekenis. 



ÜpÜp grond van deze casus kunnen conclusies getrokken worden omtrent het ontstaan van het genre 

landschapp in de Italiaanse schilderkunst en de relatie tussen landschap en staffage. Autonomie van de 

kunstenaarr en artistieke belangstelling voor de afbeelding van de omringende natuur vormen geen 

afdoendee verklaring voor de snel toenemende populariteit van landschapschilderijen. Het ontstaan van het 

genree valt beter te begrijpen met behulp van institutionele patronage en religieus reveil rond 1600. 

Kardinalenn en kerkbestuurders kozen voor het landschap ais thema omdat het de politiek van 

confessionaliseringg ondersteunde. Daarbij maakten zij gebruik van de encyclopedische traditie waarin de 

natuurr een veelvoud aan betekenissen droeg. Religieus en profaan functioneerden daarbij in eikaars 

verlengde.. Het gebruik van mythologische staffage was geen bezwaar voor een religieus begrip van het 

geschilderdee landschap; terwijl profane werken een metafoor waren voor de macrocosrnos en de 

natuurlijkee cyclus, was de religieuze invulling een Christelijke verklaring van diezelfde wereldorde. Er 

wass sprake van analogie en continuïteit tussen deze verschillende betekenislagen, zoals ook in de 

Middeleeuwsee teksten van de Ovid moralisée. De dialectische visie op de verschillende iconografische 

betekenissenn blijkt dus anachronistisch te zijn, en een juist begrip van de betekenis van de schilderkunst 

voorr de zeventiende-eeuwse beschouwer te blokkeren. 

Dee verhouding tussen setting en staffage is daarmee ook omgekeerd ten opzicht van wat tot nu toe 

inn de kunstgeschiedenis is verondersteld. De figuren waren niet een latere toevoeging aan het 'moderne* 

landschap,, of een excuus voor de toepassing van het nieuwe genre in een religieuze context, maar 

vormdenn een integraal onderdeel van de compositie. Heremieten en andere heiligen wezen de beschouwer 

opp de manier waarop hei landschap diende te worden geïnterpreteerd: als ladder der schepselen naar God. 

Uitt de verschillende latente betekenislagen van het landschap werd door de aanwezigheid van de 

anachoreett een specifieke religieuze interpretatie naar voren gehaald, die door de katholieke Reformatie 

werdd gestimuleerd. Staffage verwees dus als "index" naar de door de opdrachtgever geïntendeerde 

betekenis.. Ook het kleiner worden en uiteindelijk verdwijnen van de solitaire heilige uit het geschilderde 

landschapp in de loop \an de zeventiende eeuw ib geen aanwijzing van een zich ontwikkelend seculier 

wereldbeeld,, maar reflecteert juist het succes van de Katholieke confessionalisering. De zeventiende-

eeuwsee beschouwer had steeds minder aanwijzingen nodig om de zichtbare wereld als afbeelding van de 

Schepperr te zien. Daarmee ligt het onderscheid tussen de landschapschilderkunst benoorden en bezuiden 

dee Alpen ligt dus ook niet in de religieuze connotaties, maar slechts in de afwezigheid van 'lees-

instructies'' in de vorm van exemplarische heiligen in de Nederlandse landschappen. 

Tenslottee vormt de bestudering van kardinaal Odoardo Famese aanleiding om de kunsthistorische 

interpretatiee van patronage in het vroegmoderne Rome kritisch te bezien. Kunstpatronage is een onderdeel 

vann een sociaal-historisch fenomeen, waarin patronen en cliënten complexe netwerken constitueerden. De 

relatiee tussen deze partijen was daarin van langere duur. en ondersteunde wederzijdse belangen. In dit 

svsteemm leidt de traditionele kunsthistorische identificatie van de cliënt met de kunstenaar tot een 

vertekeningg van de historische praktijk; het kunstwerk was geen doei op zich. maar functioneerde als 



visuelee uitdrukking van de relatie tussen pairnon en dient - in dit geval vaak een religieuze orde ot een 

hoogwaardigheidsbekleder.. Het kunstwerk drukte de wederzijdse loyaliteit uit. en de rol van de kunstenaar 

wass vergelijkbaar met die van de hofschilder. 

Dee theorie van 'public patronage' zoals die doer Francis Haskell is voorgesteld, vormt daarom een 

geschiktt model \oor de roi van kunst in een web van ciientelisme. Kunstwerken waren niet alleen maar 

eenn uiting van "conspicuous consumption': iconografie speelde juist een sleutelrol in het functioneren van 

dezee kunstwerken. F.Ik onderdeel van een kunstwerk in dit netwerk van patronage is dus ook verklaarbaar 

vanuitt de context. De C. arncrino dcizl; Fremiti is daarvan een pericxi vwumceiu. mei net raruese zien 

wijzenn op zijn diverse verplichtingen die hem / on belangrijke positie gaven in de kerkelijke hiërarchie. 

Dee landschappen wezen hem op het belang van rehgieu/e en devotionele vernieuwing in de Katholieke 

kerk.. waarvoor de/e relaties ingezet dienden te worden, en de heiligen in die landschappen stonden op 

verschillendee nivo's voor de aard van deze verplichtingen. 

Dee decoratie van het Pala/yetto Farnese biedt dus inzicht in het wereldbeeld van de vroege 

zeventiendee eeuw. waarin de natuur meerdere betekenissen droeg. In deze encyclopedische ordening 

warenn de verschillende betekenissen complementair, en vulden elkaar aan. Al deze lagen waren echter, als 

gevolgg van de Katholieke Reformatie, ondergeschikt aan een dominant religieus wereldbeeld. Context en 

religieuzee staffage van de geschilderde landschappen hielpen de beschouwer bovendien deze religieuze 

betekeniss te selecteren uit het scala aan mogelijke interpretaties. De visie op de /uideuropese 

landschapschilderkunstt zoals die in de vroege negentiende eeuw ontwikkeld werd. en die de huidige 

kunstgeschiedeniss nog steeds diepgaand beïnvloedt, dient daarom bijgesteld te worden. De zienswijze 

zoalss recentelijk naar voren gebracht met betrekking tot de Vlaamse en Nederlandse 

landschapschilderkunstt het landschap als allegorie van de pelgrimage van het leven, en als afbeelding 

vann de Schepper - kan dus geëxtrapoleerd worden naar Italië. Het geschilderde landschap was voor de 

zeventiende-eeuwsee Italiaanse beschouwer geen spiegel voor de menselijke ziel o]' haar emotionele 

toestand,, maar een afbeelding van het 1 weede Boek der Openbaring en een middel op weg naar spirituele 

perfectie.. Kennis en mvstieke ervaring vormden daarin methodische stappen op weg naar een juiste 

interpretatiee van de zichtbare wereld, of deze nu direct of via afbeeldingen werd waargenomen. 

yu yu 


