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Het aardse paradijs - over beUandscbap 
in zeventiende-eeuws proza 

Lia van Gernert 
Universiteit van Amsterdam 

Samenvatting: 

De landschapsbeschrijvingen in zeventiende-eeuwse prozateksten komen 
gedeelteJijk overeen met die in de lyriek. Reisteksten, 
geschiedverslaglegging en romans laten zien dat het landschap (zowel in 
natuurlijke als in gecultiveerde vorm) niet autonoom is, maar cen door God 
gegeven object dat verstandig beheerd moet worden. Emotionele uitspraken 

over het landschap zijn schaars; vaker wordt het gebruikt om te moraliseren 
over menselijk gedrag. Literaire genrecodes sturen oak in het proza de 
uitbeelding van het landschap. Duidelijker dan in poezie verschuift de 
aandacht in de loop van de zeventiende eeuw van het uiterlijke naar het 
innerlijke landschap: de mens. 

Popi:;y krajin v prozaickjch te.;ttech ze 17. stole!! se castecne shodujE se 

svjmi' profejsky v Iyrice. Cestopisy. zpravy 0 dobowim den! a romany 

ukazuji. Ie krajina (jak v pfirodnf 10k i v kultivovane podobe) neni 

alltonomnim jevem, n:~bri by/a (~/oveku Bohem darovanG a musf byt proto 

rozU/I1ne spravovana. Emolivni vyroky 0 krajine se v nich vyskytuji malokdy 

- krajina je casteji zaminkou k moralizovani 0 Iid<,kem jednani. V pr6ze 

urcujf zobrazenf krajiny fiterarnf ianrove k6dy. Zfetelneji net v poezii se 

tam v probehu 17. stoleli posouva pozornosf od kraJiny vnifjsi ke ATajine 
vni{l~ni - k C1oveku. 

Illleiding 

Wie t?P zoek gaat naar het natuurlijke landschap in de Nederlandse literatuur van 
de zeventiende eeuw weet van tevoren dat er beperkingen zijn. Het is immers 
bekend dat daarover niet zoveel te vinden valt. Dat was al de conclusie van Theo 
Jan Beening in 1963. die voor zijn proefschrift Het landschap in de Nederlandse 
letterkunde van de Renaissance aIle passages over het natuurlijke landschap 
analyseerde die hij in de zeventiende-eeuwse poezie maar vinden kon. 
Eenendertig jaar later begon ook M.A. Schenkeveld-van der Dussen haar 
beschouwing over 'LiterahlUr en natuur' in het boek Nederlandse literatuur in 
de fijd van Rembrandt met de constatering dat het landschap zich in de 
schilderkunst tot een zelfstandig en volwaardig genre ontwikkelde, maar dat 'in 
de literatuur ( ... ) het beschrijven van landschappen nooit doel op zichzelf 
[was].' (1994: 108) Uitbreiding van de thematiek met het door de mens 
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gCcJtiveerde landschap, bijvoorbeeld tuinen en architectonische bebouwing, 
level~ meer ma~eriaal op, zoals Schenkeveld-van def Dussen tponde en ook 
GelJerblom (1994) en De Vries (1998) lieten zien. Dat materiaalkent echter wei 
een fucperking: het is g'rotendeels lyrisch van aard, hc.t.zeventiende-eeuwse proza 
is ..;. pp reisteksten ua - nauwelijks onde.rwerp va.~ studie geweest. Reden om het 
vaor! dit colloquium over 11,et landschap In de SchlJllwerpers te pla~tsen .. 

Voar ik verder op het prbza inga, eerst een korte recapltulatlc van de 
bcvil1dingen over het landschap in de zeventiende-eeuw~e poezie. Die ~omen 
neer, op d6c punten. Ten eerste conc1udeerde BeeDing al dat er m de 
Rciwissance geen spontane, vrije re'flectic op het natuurlijke landscl~ap als 
autbilome entiteit was. Dichters uit de Republiek zagen de ongecultlveerde 
natuhr als een onderdeel van hun burgerlijk bestaan, dat hun ten dienst stand en 
clat zij kondcn beheersen. Over de autollome kracht van de natum schreven ze 
niet 'of [ ... ] sleehts met afkeer' (Beening 1963: 453). Aandacht voor de natuUf 
ais iIllspiratiebron, laat staan als sanerende kracht was er dus niet. ~at het t~ch 
niet [1clemaal ontbreekt aan affectieve lading van het landschap, hgt enerzlJds 
Han 'het feit dat enkele schrijvers (zoals Vondel, Oudaen en een groep 
'tUd4cnoten van de groten' (Beening 1963: 165) die zich minder verplicht 
voe1<Jlen om de officiele normen te volgen, zich daar speciaal op toelegden dan 
wei ~pontane.r hun stemmin1?en verwoordden. .. 

i' Ten tweede komt het'landschap in bepaalde literaire genres weI degelIJk 
aan l od. In die gevallen wordt de landschappeUjke uitbe~ldi,ng ge.stuurd ,door de 
can ~ntics binnen die genres, zoals de geordende tum lU het hofdICht, de 
te¥e~'lstelling ,tussen de lan~elijke e.n .. stedelij~e omge:ing in ~e pastorale (;~~k 
via lict Horatlaanse beatus lIle-motle£), de weldse, schllderachtlge panorama s m 
het GPos eI). welbewust gekozen elementen als bomen" kerktorens en wegen i~ de 
embkmatiek. De landschapselementen zijn dan vaak metaforisch of symbohsch 
vorn~gegeven en hebben eef!. diepere betekenis. Onlangs beargumenteerde Peter 
Boot voor Otto van Veens Amoris Divini Emblemata (1615): 'And each road or 
pathl in p,ict~re or text, even if not the subject of explicit comment, will sltill 
contiibute to the overall significance of the emblem and the book as a whole.' 

I Eerder in zijn beschouwing merkt Boot op: '[ ... J each tree and each plant 
IS pJoof of God's presence in the world.' (Boot 2007: 293) Dit is de derde 
constante in lyrische landschapsbeschrijvingen: moralisering en didactisering. 
De datum kon hijvoorbeeld verantwoorde ontspanning, lessen voar het 
bestdan en inzichten over Gods schepping bieden. Sommige dichters (zoals H.L. 
Spiegel) kiezen voor een typisch Nederlands landschap als ondersteuning van 
cen Nedcrlands identiteitsbesef, anderen lieten oak mythologische elementen 
uitkdmen en mikten mindel' op ceo realistische setting. Maar zelfs bij 
l;itgc:sproken zee-dichter als Hendrick Snakenburg staat de didactiek voorop. ;. 

Zijn ,nu de bevindingen over de poetische genres o~k van toeRassing op 
tcksten in proza? Is ook daar sprake van genreconventlcs, van ethlck en 
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maar niet of weinig van gevoelsthematiek en beschouwing van de natuur als 
autonome kracht? lk heb cen steekproef genomen uit vcrsQhillende so orten 
p~~z~, geordend van t~ksten met een dominapt infonnatief-zakelijk karakter 
(leISjOUn13len en geschledwerk) naar teksten waarin het fictioncle dominant, is 
r~mans (of wat daar in de Gouden Eeuw voor doorgaat _ het genre is immer; 
met streng afgebakend). Het begrip 'landschap' heb ik steeds ruim gehanteerd, 
dus lUcluSICf s,lgnalen ~ver topograii.e en geografie, flora en fauna, seizoenen en 
wcersomstandlgheden. Verder heb lk zowel de natuul'lijke als de gecultiveerde 
aspec~en ~ekeken: behalve beken en bornen dus ook de steden en dorpen, o(ze 
nu reeel l~ bet landschap voorkwamen of van fantastische aard waren. Na de 
beschouw1D?, per genre: zal ik de bevindingen met elkaar confronteren via het 
oeuvre van cen auteur dIe verscheidene soorten proza schroef, Genit van Spaan. 

Rcisteksten 

D.e eerste gro~p die aan de orde komt zljn reisteksten van Jan HUygcl1 van 
Lm~choten: ltmerar;o, voyagie ofte SChlp-vaert ( ... ) l1aer Oost ajle Portllgae/s 
[ndIen 1579-1592 (1596), van Willem Ysbrandtsz BOlltekoe: lovrnae! olie 
gede,!ckwaerdlghe beschrijvinghe vande Oost-Indische Reyse (1646), ,~an 
An~nes Stokrarn: Korte beschryvinge van de ongeluclcige weer-om-reys van her 
schzp Aernhem (1663) en van Constantijn Huygells, .!ournaal van de rei::; naar 
Venetii! (1620)4 

W,e zien hier direct genrecodes aan het ,werk, in dit geval uit de ars 
apodemlca, de .. 'kunst' van. het reizen, waarbij het woord ars verwijst naar de 
we.ten~chappellJke benadenng van het onderwerp. Reisverslagen moesten een 
obJect1v~rend karakter uitstralen en dat werd geconcretiseerd in de 
systematIsche structuur van topische vragen met antwoorden. 20 kwamen dan 
vaste o~derdelen als de ~eografi~, n~a~n~eving, steden, staatkundc, cultuur van 
een gebIed,. aan . de orde. , De objectIvltelt was overigens niet absoluut, omdat 
~et de ~eglstrat1e van fetten meestal andere belangen dan wetenschappclijke 
mformatI~ ve~bonden waren. De scheepsjournalen van de VOC bijvoorbeeld 
standen 111 dlenst. ,van d~ geopolitieke en commerciele belangen van die 
handelsmaatschapPlj. De rUlmte voor spontane impressies was dus bcperkt. 

., . De verslag~n van Van Linschoten, Bontekoe en Stokram passen in dit 
, ',' stranuen. Van ~mschoten gceft in een mengeling van zelf aanschollwde 

fenomen:~ en Ult bronnen overgenomen informatie behoorlijk systematisch 
;(:!t;::~~:;~:~,b~~IJzOnderheden over de streken waar hij is geweest. Mcestal wordt het 
:'~ vooraf met, behulp van historisehe en volkenlcundige bijzonderheden 

"e"eh:reven, als feltehjke topografic. Van Linschoten bestecdt ook ruim aandacht 
flora enfauna, de vruehtbaarheid en de mogelijkheden voor landbouw. Wat 

en wat breng! het op, daar komt het op neer. Esthetische imprcssies 
'Illl)fel<en bepaald met, maar ze zijn kort en kraehtig, zoals in: 'de toegangen tot 
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de [Chinese] stedcn bestaan uit sierlijke, kostbare en kunstige bouwwerken met 
drie of vier poorten' (Van Linschoten 1979: 63). Op zichzelf staande lyrische 
uitlatingen zijn er eigenlijk niet, de beschrijvingen zijn van het type: 'Ret land is 
bier rijk en vruchtbaar en er word! drukke handel gedreven [ ... J' (Van 
Linschotenl979: 41). Evenals hier blijkt optal vanplaatsen dat de tekst niet 
neutraal-zakelijk is: de representatie van bet landschap dient in de eerste plaats 
eeh economisch doel, een principe dat onder anderen door Said omschl'even is.6 

1 Publiceerde Van Linschoten een achtcraf gesystemati'seerd reisverslag, 
Bqntckoe en Stolcram werkten op basis van een werkelijk (zij het in 11et geval 
yah Bontekee zeker uit memorie opgetekend) scbeepsjournaal. Ook bij hen 
doillineert de feitelijke inslag van het landschap: de Olngeving wordt beschreven 
<alsl e1" aal1leiding toe is, omdat er een gebemienis plaatsvindt of omdat zc een 
mqgelijkhcid dan weI hindernis vormt. Bij Bontekoe krijgen de locaties een 
entcle keel' cen affectieve lading mee: 

En: 

Vonden mede vers water, sijnde cen kleyn reviertje dat vande bergen quam aflopen 

l1ac de strand toe, weIck reviertje aen beyde sijden heel cierlijck met kleyne boomtjcs 
bewasscn was, daer 't water tusschen door-liep sao kiaer als een kristal [ ... ]. 

(Bontckoe 1996: 37). 

's Anderendaeghs, lichten wy weer ons ancker, en licpen in een schaone besioten Bey 
[baai], ap 8. a 9. vadem stcck-grondt [steekgrond, waarin geankerd kan worden]. 

(Bontekoe 1996: 86). 

Vah betekenis is ook het volgende fragment: 

Dcn 21. saghen het vaste Landt van China, guamen vaor de vcrmaerde revier 
Chinc/teo, dese Revier is seer kenbaer, gelijck lal1 Huygen van Linschoten daer van 
schrijft, op dc eene hoeck aell de N.O. sijde staen twee heuve1.en, waer van de eene is 
ghclijck een pylaer van eeo kerck, en aen de S.W. zijde van de revier islleegh duynigh 

landt [ ... ]. (Bontekoe 1996: 86-87, curs. Bontekoe)7. 

Bet gaat me hier om twee dingen. Ten eerste de vergelijking v~n de heuvel met 
ccn kerkpilaar. Dcze christelijke gedaante van de natuur IS een 
vcrsterking van het bekende bijbelse motief uit Bontekoes Iovrnael: 
parallellie van de gebeurtenissen met de tocht van het j~?dse yolk door 
wo~~stijn (Exodus), waarbij Bontekoe de 1'01 van Mozes krlJgt. Ten tweede 
YcrjwUzing naar Huygen van Linschotens ltinerario, waarvan Bontekoe 
ex~mplaar bezat. . 

I Van Linschotens werk echoot op tal van plaatsen in de zeventlende ee'uW.'·" 
1 • f 

Hiji bespreckt onder andere Sint Helena, dat als verversmgssta IOn 
; 
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herstellingsoord van Ievensbelang was. Het vruchtbare potentiecl van dit eiland 
is (door toedaen van de Portugezen) zo buitengewoon tat blaei gebracht dat Van 
Linschoten het vergelijkt met het aardse paradijs, dat'volgens hem ten be~oeve 
van de scheepvaart ontdekt is en het bewijs vonnt van nuttige natuur die :door 
Gods leidende hand gebruikt kan worden. Bontekee betreurt het dat hij e~, na 
enige schennutselingen met de Portugezen, geeD toegang krijgt en zonder 
verversing verdeI' moet; dat is ongetwijfeld de reden dat hij verder l1iet over het 
landschap uitweidt. Maar anders is het bij Andries Stokram, in zijn versiag over 
de schipbreuk van de Aernhell1 in 1662 en zijn uiteindelijk behouden tlmisvaart. 
Tussen de veelal korte aantekeningen 'van data en iocaties, valt de uitweiding 
over Sint Helena op. Stokram had er dc"omstandigheden dan oak ,zelf 
meegemaakt als door de Engelsen tewerkgestelde landarbeider. De natuur op 
Sint Helena was inderdaad vruchtbaar, maar het harde werk voar weinig eten 
was geen pretje. Dat verhindert Stolcram cchter niet het cHand met het aards 
paradijs te vergelijken. Hij neemt zijn beschrijving geheel, illclusief fouten, over 
uit Van Linschoten en voegt daama zijn eigen belevenissen toe. Kennelijk was 
hier niet aIleen de autoriteit van de bron onaantastbaar, van belang is denk i.k 
oak dat de Jandschappelijke natuur inderdaad als instrument gezien werd en a1$ 
zodanig geen emoties opriep. Beenings stelling wordt hier dus bevestigd. <) 

De auteur van de vierde tekst uit deze groep, Constantijn Huygens, neemt 
in zijn Frallstalige dagboeklO over zijn reis naar Venetie in 1620 aanmerkelijJ<: 
meef ruimte am de indruk die het landschap, zowel het natuurlijke als h6t 
gecultiveerde, op hem maakt in esthetische en gevoelstcrmen te beschrij~el1. 
Ook hij maakt overigens gebruik van bronnen van anderen. zoals het verslag van 
Willem Barentsz' toeht naar Nova Zembla. Het verschil met de reisteksten die 
zojuist aan de orde waren, IS de voortdurende aandacht voor het landschap. Op 
elkc bladzijde vindt men sturende epitheta als mooi, ongelooflijk, gevaarlijk en 
kunstig en descripti'eve toevoegingen als hoog, steil, smal, vlak en uitgestrekt. 
Herhaaldelijk vertelt I-luygens 'zijl1 lezer oak hoe de omgeving hem pleziert of 
beangstigt of overweldigt. Soms legt hij een verband met de schilderkunst, zoals 
bij de waterval van Schaffhausen, die vanuit de verte weI stillijkt te staan: 

De kleur van het water is prachtig zeegroen, ondcr een witte deIcen van schuim :Dc 
nevel stuift met zoveel kracbt de lucht in, dat jc met geen mogelijkbeid droog kunt 
blijvcn a1s jc aan de oever staat en er een beetje wind is. Hct is een prachtig 
schouwspel waar je gerust ecn schilderij, met kleurcn en aI, van zau kunnen maken, 
aangezien de waterval er voortdurend hetzelfdc blijft uitzien en vrijwe1 gecn druppc! 
af- of toencemt, zoals me speciaal opvicl. Ret schildcrij. zou nag aan schoonheid 
winnen door de bergen wuartussen de Rijn komt aanstromen en die aan beidc zijdcn 
bedekt zijn met wijngaarden. (Huygens 2003: 89) 

zou je kunnen veronderstellen dat deze persoonlijke betrokkenheid bij ~let 
be.scrlre·velle samenhangt met de aard van een dagbock, maar van intimitcit was 
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op voorhand weinig sprake, want ook reisverslagen in handschrift gingen in 
bredere kring rondo Het genre kende veel variaties. In vergelijking met Hoo~s 
Reis-heuchenis bijvoorbeeld (over <liens grand tour tussen 1599 en 1602) IS 

Huygens vele malen persoonlijker en uitvoeriger. Hooft schrijft meer een droge 
kropiek dan een levendig, verslag van zijn reis' naar -onder meer, Frankrijk en 
!talie; hij besteedt weI aandacht aan het gec111tiveerde landschap met steden, 
geb:ouwen, waterwerken enz., maar niet aan de natuurlijke omgeving. lI Dat 
Huygens er zoveel wetk van maakte, ligt naar mijn idee aan zijn ambities: hij 
wiloe een treffend verslag schrijven, met precieze, persoonlijk getinte 
obs-crvaties. Deze dichter verloochende zich dus ook in zijn proza niet. 

Geschiedschrijving 

Met de naam P.c. Hooft komt een tweede type proza in beeld: de 
gcschiedschrijving. Hij vertegenwoordigt die in deze Srteekproef in zijn eentje -
de bewijskracht is dus beperkt. Op zichzelf zijn de Nederlandsche his/orien 
(1642) natuurlijk majestueus genoeg voor een onderzoek, temeer daar Hooft 
vaa.l,e geprezen is voor het poetische proza dat hij daarin op de mat legde. 
Am!bities in mime mate dus, maar op een veelzeggende uitzondering na niet am 
het ~natuudijke en gecultiveerde landschap op zich te beschrijven. Van begin tot 
Cin{li staan de politieke, economische en religieuze situaties random de 
Nederlandse vrijheidsoorlog centraal en elke referentie aan het landschap 
verschijnt aIleen in dat licht. In verreweg de meeste gevallen betreft het het 
gcoultiveerde landschap: steden en dorpen, vestingwerken, wegen (zowel over 
lana als over water). Als de blik op de nat11urlijke omstandigheden valt, gaat het 
me;,~stal om het weer - bijvoorbeeld een watersnood. Slechts af en toe komt de 
stoffelijke nat11ur in beeld, bijvoorbeeld als modder, biezen en ruigte de 
sG)ldatenmars vertragen, de bomen vol met lijken hangen, de akkers 
galgenvelden worden of als de Nederlanders onder een bijbelse referentie 
vcrge1ekell worden met het graene hOUt. 12 

Hoofts visie is duidelijk: zoals de mens verantwoordelijk is voor een juist 
gebruik van immateriele en materiele zaken, zo is hij ook verantwoordelijk voor 
de behcersing van de lalldschappelijke en gecultiveerde natuur. Dat wordt 
tl'cffelld gei"llustreerd aan het begin en het eind van de Nederlandsche historiiin. 
Bij de machtsoverdracht van Karel V aan Filips II in 1555 is er welvaart in de 
Nederlanden: 

Vooral de Nederlanden trofhij [Filips II] aan in het volst van hun bloei, bcbouwd met 
tweehondcrd steden, honderdvijftig niet-versterkte plaatsen die niet onderdeden voar 
veel ommuurde steden, zesduizend dorpen, aIle vol van inwoncrs, rijkdom, handel, 
wclvaart en weelde, tot overdaad toe. De ingezetenen, gewend als ze gedurende lange 
lijd waren aan het gezag van het Bourgondische huis en met het hart vol van de 
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indrukwekkendheid van het door keizer Karel zo loffelijk gevoerde beleid, waren 
genegen tot de uitcrste blijken van trouw cn verschuldigde gehoorzaamheid,: zoals ' 
bleek uit de vierhonderd ton geld, opgebraeht in negcnjaar. (Hooft 2007: 41). 

De keurige, door de mens tot stand gebrachte, arde blijkt dus uit de urbanisatie 
en het eervolle, gezagsgetrol1we gedrag van de bevolking. De oorlog ru:Ylleert 
zowellaatste echter, alsmede het materiele cultu11rlandschap. In 1587 acht Hooft 
de toestand 'rampzalig', vooral in de Zuidelijke Nederlanden: men,vlucht naar 
de steden - die propvol raken en uitgebouwd moeten worden - en laat het land 
onbeheerd achter: : 

Woningen en schurcn raakten in vcrvaL Onkmid grocide over de bouwvallen heen en 
bedekte de daken. Grcppcls en slaten groeiden dicht. Struikgewas, distcls en uoorncn 
overwoekerden wegen en afscheidingen. De vruchtbare gronden deden kreupelhout 
opschieten en de wildernis kreeg zozeer de overhand dat tenslottc bossen, akkers en 
wei den, doord1:).t zc er aIle vrijwel hetzelfde uitzagen, niet te onderscheiden waren en 
noeh eigcnaar, noch pachter het erfwist tcmg te vinden waarop hij gewoond had. Hcle 
dorpen raakten verlaten en naarmate het aantal menscn verminderde, plantte het 
schadeJijk gedierte zich des te meer voort. (Hooft 2007: 286~287). 

Wolven maken hun hal in de huizen, hondenrassen ontaarden tot wolf en beide 
soorten vallen mensen aan. Deze 'baaierd van verwildering' (Hooft 2007: 287)13 
bedreigde oak de steden, die geen tegenwicht tegen de Spanjaarden konden 
bieden en de ellende van schaarste en inflatie moesten verduren. Het tafereel 
toont hoe door het falen van de mens de niet meer in bedwang gehouden natuur 
haar kracht tegen de maatschappij richt. De bijbelse allusies op de vcrwording 
van land en steden tot wildemis (zoals in Jeremia 12:10, 51:43 en Ezechiel 
12:20) zu1len de lezers niet ontgaan zijn en daarmee het besef dat God de hoeder 
van de wereld is, die de mens de taak gegeven heeft haar te beheren. Als de 
mens niet deugdelijk ordent, valt de beschaving ten prooL 

Overzien we de reisteksten en Hoofts verslag van de eerste twintig jaar uit 
de Tachtigjarige Oorlog, dan blijken de auteurs van het zakelijk proza het 
natuurlijke en gecultiveerde landschap in dienst van htUl boodschap te stell en. 
God is de leider en hoeder van de mensheid, de mens is als beheerder 
verantwoordelijk voor de aardse goederen. Daarnaast spelen genreconventies 
zoals bij de ars apodemica hun rol. Slechts wanneer de auteur een speciale 
ambitie heeft, zoals Huygens, komen persoonlijker, emotionelere impressies aan 
de orde. 
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RonUlllS 

Geldt dqt ook .voor het meest vrije genre uit de zeventiende eeuw, de roman? 
Dcze tlctionele prozateksten' ,zijn er in soorten en maten, varierend in thematiek, 
lengte, compositie en oorspronkelijkheid. 14 tk heb een keu~e gemaakt die 
verschillende tijdstippen engroepen uit de zeventiende eeuw III beeld brengt. 
Het anonieme Wonderlicke avontuer van twee goelieven (1624) is een fictioneel 
vcrhaal tegen de achtergrond van reele oorlogsomstandigheden. Jahan van 
Heemskerck: met zijn Inleydinge tot het antwerp van een Batavische Arcadia 
(163~) en Samuel van Hoogstraten met Schoone RoseWn. Of, de getrouwe liefde 
van 4anthus (1650) vertegenwoordigen de zo¥enarunde tweede .generatle, van 
rond i 1640, auteurs die in hun, lalldschapslynek volgens Been1~g '1011taner 
stcml1~jngen lieten blijken dan de meeste andere zeventiende-eeuwers. 1 Met het 
drieta~ 'f Amsterdamsch haerdam (1681), het eveneens anonieme Het kaddig en 
voddig leven der hedendaagsche Labour/otten (1685) en Nicolaa.~ Heinsius 
Junior's Den vermakelyken avanturier (1695) belanden we bl] de late 
zeventiende-eeuwse roman, die het stadsleven van nabij laat zien. 16 

, f Wonderlicke avontuer van twee goelieven zit tamelijk dicht op de zojuist 
besch~even Nederlandsche historlen. Het verhaalt de liefdesgeschiedenis van de 
twee flctieve personages Waterbrandt en Wintergroen tegen de achtergron~ van 
loca1i~eerbare en dateerbare gebeurtenissen uit de Dertigjarige Oorlog III de 
Duitse landen. Een aantal taferelen speelt zich af in Bohemen en de plaatsnamen 
Pl1seri., Tabor cn Praag vaUcn regelmatig. Je kunt er bijvoorbeeld kleren k~pen 
of hcerlijke Praagse wijn drinken,17 maar veel aandacht voor het landschap IS er 
niet; de omgeving is louter steffering voer de gebeurtenissen. .' 

Mecstal gaat het om een natuurlijk landschap met verzonnen detaIls dIe de 
spamlingsboog ondersteunen, voor een komisch effect zargen, kortom de 
narratieve lijn versterken. Zo is Waterbrand op zeker moment 'door ,~~ghen 
ende Struycken' op weg gegaan. In een bos wordt hij overvallen, maar hIJ weet 
'op cen kruys-wegh' aan zijn belagers te ontkomen. Op zoek naar Wintergroen 
was l')ij even eerder 'ploets teghen eenen B~orn' gelopen, 4dae~ van hy achter ',>, 
over in cenen beslijckten wegh viel'. Om ZIJn leven te redden III een verloren , 
slag, '11aat hij zich gewond en weI voor dood in een sloot vall~n, zodat 
vijandelijke paarden hCl111l1et kunnen vertrappen. 18 Ook als de detaIls gebaseerd 
zjjn op de realiteit, zijn ze in telegramstijl. Bij de beschrijving van de Slag op 
Witte Berg (Eli),i Hora) bij Praag, op 8 november 1620 bijvoorbeeld, staat er 
meer dan: 

dat des Kanincx valek eenen bergh in hadde, dacr op sy hacr begonsten te be.graver,r 

te vcrsterckel1. De Keysersche dit niet achtende, weI wetende hoe dat 
KOllincksche, LvGJ met eenighe Officieren stonden, siju alsoo met volle m,ch, ,; 
dringhende, tusschen haer gheleeden gheloopen, spelencte dapper met het ----"C cc. 
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de Konincksche, daer op sy wederom dapper aen ghevallen zijn, en hebbcll in het 
lactst seer sterck op het Regiment aen gheset [ ... J. (Wonderlicke avontuer 1984: 79) , 

Op de eenrege1ige beschrijving van de topografie volgen meteen de 
gevechtsha~delingcn. De beschrijving is overigens'j~ist: het 'koninksche' leger 
van Fredenk V van de Palts en Bohemen stond op de berg, de keizerlijke 
troepen van Ferdin.and II van Habsburg klommen naar boven. De aute¥[ heeft 
dus een nauwkeunge bron gehad. In Tsjeehie is de Witte Berg een lieu de 
memo ire geworden. Een factor daarbij was de visuele afschrikwekkende 
herinner~ng aan de haag apgestapelde lijken (yelen van' de in totaal 47.000 
soldaten stierven) die pas in de lente van 1622 begraven werden. Minstens 20 

belangrijk waren de verstrekkende gevolgen van de nederlaag van de 
protestantse opstandelingen voor de Baheemse gebieden; BiIa Hora markcerde 
de gedwongen overgang van protestant naar katholiek. Dat in het Nederlandse 
verhaal de fictieve Waterbrandt niet in het katholieke maar in het protestants'e 
kamp strijdt, heefl natuurlijk alles te maken met de Nederlandse vrijheidsoorlog 
tegen de kath.olteke Spaanse macht. Het verklaart oak Waterbrandts ontsnapping 
aan de slachtmg (door zich als keizerlijk soldaat v~~r tc doen), want het verhaal 
moet hoopvol eindigen. 

Landschappelijk gezien gebeurt dat al even lapidair als in bavellstaandc 
passage. In een paar zinnen reist Waterbrandt via' TexeI naar de Canarische 
eilanden en vandam' naar West-lndie: "twelc voorwaer een landt is als een Aerts 
Paradijs, wiens natuer ende eyghenschap aIle landen van Europa te boven gaet.' 
(Wonderlicke avontuer 1984: 106, curs. overgenomen uit de tekst) In deze 
overvloed is het leven goed, zo luidt de reclameboodsehap uiteindelijk. 

De namen Waterbrandt en Wintergroen zijn aan de natuur ontleende 
allusies, op de petrarkistische liefde, waarin de manneIijke minnaar eeuwig 
trouw !~ aa~ zijn vrouwel~jke gelie,fde, oak a1 hoeft hij meestal niet op 
wederzlJdsheld te rekenen. DIe sterke hefdesband komt in Wonderlicke avontuer 
wei van twee kanten, maar als gezegd wardt daarbij aan de natuur niet veel 
aandacht besteed. Dat is anders in Johan van Heemskercks, lnleydinge tat he! 
~ntwerp van een B.atavische Arcadia (1637), een hybridische mengeIing van 
hefdestaferelen en mformatieve gedeelten, geinspireerd op Philip Sidney'S The 

of Pembrookes Arcadia (1590-1593) en Honore d'Urfe's Astree 

Het verhaalkader is een eendaags reisje van een groepje verliefde Haagsc: 
j~l:~~:~; In de ochtel1d gaan ze over Den Deyl naar de buitenplaats Rijl1vliet" 
i~,; over Valkenburg naar Katwijk en in de avond over Wassenaar terug 

Haag. Het gezelschap is vennol11d als herders en hcrderinl1en en draagt 
p~,,,ellde namen als Rosemond, Waermond, Reynhert en Woutheer. Hier krijgt 

!ez;er n"llilur in overvloed en weI een herkenbaar Hollands landschap met 
lij,wclrbeel.d yruchtbare kleigebieden, darre duinen, een effen strand en allerlei 

uit flora en fauna. De bcschrijvingen zijn enerzijds minutieus (dc locale 
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tijdgtmoot kon de route zeker volgen), anderzijds gestilcerd ('de Roosen
vcrwlghe Morgenstondt', Van Heemskerck 1982: 5) en regelmatig affectief 
galaden. Van Hcemskerck rnaakt de natuur dienstbaar aan de liefdesthematiek, 
zoals. hij ovarigcns ook ,doet in zijp. lyrische werle 19 Dat het verhaal toch niet 
fallta:stisch wordt en steeds een reele toets hehoudt, ligt behalve aan de 
l-Iollandse . herkenbaarheid ook aan de auformatieve gedeelten, waarin 
bUvqorbeeld het bijgeloof in vliegende heksen ontzenuwd wordt en details over 
de g~ischiedenis, de geografie en de cultuur van Nederlandse en Indische streken 
de r~vue passeren. Van Heemskerck bestccdt dus via de affectieve en de 
infolimaticvc lijn aandacht aan het landschap en hoewel hij daar duidelijk van 
genoot, ontbreekt ook bij hem de reflectie op het fenomeen landschap zelf, 
zowel in natuurlijke als gecultiveerde aspecten. 

Dat Samuel van Hoogstratens, Schoone Rosellin. Of, de getrouwe lie/de 
van j-'anthus (1650) goed vergelijkbaar is met Van Heemskercks werk, is niet zo 
verbazingwekkend. Beiden wedijverden op speelse wijze met de generatie v66l' 
hen, vooral met Hooft en Huygens. De ambities van de jongeren waren niet 
zozccr de intellectuele diepte als weI het beschaafde, op kennis gestoelde 
verm'aak.20 Ook in Van Hoogstratens liefdesverhaal, dat draait om de 
ontma,skering van bedrog van een vrouwelijk lid van een groep Dordtse 
jongeren, dragen de personages aan het natuurlijke landschap ontleende namen: 
zoals; Steyl-heuvel, Lauwer-velt, Lammer-velt, Matelieve, Hageroos, Korenare, 
Lelyl?andt en Starrewit. Van Hoogstraten gaat in de affectieve en fictionele 
uitbcelding van het landschap verder dan Van Heel11s~erck in zijn Inleydinge. 
De natuul'lijke omgeving krijgt steeds nadrukkelijke epitheta mee en illustreert 
bovendien vaak de stemming van de personages. Zo roept een van de vrouwen 
in haar wanhoop uit: 

o relle Eykel-boomen! Die, van den Noordcn windt, op de kam geschoren, mysoo 
dikwils voor regen over-leufden [cen luifel vormden, beschermden]. En gy 
h~\'lVelen. die ik duysentmaal met schreden mat; en Elst-poelell, daar mijn tranen in . 
leekten docn ik [ ... ] mijn klachten deed. (Van Hoogstraten 1650: 70) 

I-lier speelt een moraliserende afwijzing mee van het bedrog in de vn,ende.nkJon.g, 
het i:entrale verhaalmotief. M,oralisering is vaker aan de orde, bijvoorbeeld 
de s1:erfscene van de moeder van Panthus, een van de hoofdpersonen. Zij , 
als VoIgt bemoedigd: 

Gij waart in de gevaarlijke baren, daar de yslijkc slagh-regens u gestadigh .arlvi"1.,,,; 
en pro eve van den grant uwes gcloofs timmeringe namen. Gy wier om-gevoert 
yslijkc schuyl-ktippen der rijkdommen, de bcdrieghlijke werelt, socht u in te wild,el",,! 
in de grondeloose Wel-kuylen en morassen del' aartse begeerlijkbedell; de prac~t,~, 
wcllust lUysten am u henen als Kristalle beken, maar hoe veel duysenden zijn 
draycnde Widcn versmoortl dallket dijnen hemelschen Haeder, die u in der 
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de vyerigc [vurige] Colom sijns lijdens Sonne klaar lichtede, en de moort-kuylen def 
Woestyllen ontdekten. (Van Hoogstratcn 1650: 120-121) 

Van Hoogstraten gebruikt de natuur dus als een moralistische motafoor. 
Eenmaal moraliseert hij ook via een bekende landschapstopos uit de pastorale 
sfeer: het beallts life. Ais Roselijn, slachtoffer van .1 het bedrog, na veel 
verwikkelingen in paniek gevlucht is uit Doom en langs ongebaande wegen, 
over velden en akkers het spoor bijster is geraakt, vindt ze onderdak bij 
Lantschade~ Hageroos geniet zo van de eenvoudige maaltijd die deze haar 
voorzet~ 'datse wenschten, haar leven sao vol ongenuchts, en den onrust, der 
st~~en te mogen verlaten, en in dusdanige soberheyt sich te generen [te lcven]. 
PnJsende de vernoegingh in soberheyt, die de ziele sao bevredight van sorgh 
ontlast.' (Van Hoogstraten 1650: 125-126) Maar Lantschade heeft (nomen est 
omen) op het land verschrikkelijke dingen meegemaakt en ze doceert dat aIleen 
innerlijke rust de mens helpt, of hij nu in de stad of in de 'waranden' is. CVan 
Hoogstraten 1650: 126) 

Hoewel de natuur oak bij Van Hoogstraten ingezet wordt voor cen ander 
d?el en niet op en om zichzelf tot bespiegelingen leidt, laat zijn benadering to'ch 
Zlen dat ook de zeventiende-eeuwers gevoelig waren voor kracht-ervan, 

In de laatste dertig jaar van de zeventiende eeuw is het druk op de Nederlandse 
romanmarkt: ~elatieve nieuwkomers zijn dan de avontuurlijke 
l~vensgesc~ICdefllssen van schclmse jongelieden, die verwant zijn aan de 
plcareske hteratuur. Een andere groep die meer dan voorheen de, aandacbt 
opeist, zijn liefdesverhalen van het banal ere soort - in een aantal gevallen is het 

<:~~:~~7i~~'S~~1~ tamelijk dominant en gaat het vergezeld van faecalische 
:'~~,: . in andere is ·het erotiserende weer meer vennengd met avonturen. 
,";te"ds IS het landschap onderdcel van de thematiek, dat wit zeggen: vooral ;de 

Ewropese steden waar zich allerlei anekdotes afspelen. . 
De hier gekozen romans 't Amsterdamsch hoerdom. Behelzende de listen 

streken, door zich de Hoeren en Hoere-Waardinnen van dienen; beneV~jlS 
zelver manieren van leeven, dwaaze bijgelovigheden, en in 't algemeen alle:~' 

··",~".o_ by dese JUffers in gebruik Is (1681), Het koddlg en voddlg leven der 
Labourlotten. Vertoonende hun ajkomst, schelmstukken, en 

die zy overal, en inzonderheid t' Amsterdam bedreeven hebben 
Nic.ola?s Heinsius jr.: Den vermakelyken avanturier (1695), 

Yf',erE'pi':gelen dll slgnalement. In 't Amsterdamsch hoerdom leidt de duivel als 
dlli,kundi', :e gids een Rotterdamse toedst rond langs Amsterdamse hoerhuizen. 

bewegen zich onzichtbaar door straten die" af en toe bij name genoemd 
Y'l)men, zoals de Houttuinen, de Haarlemmerdijk, de Kamemelksteeg, de Kolk, 

Ha.sselaarssteeg en de Oude Turfinarkt, zonder veel verdcre toevoeging 
dat het uiteraard om donkere, nauwe steegjes en dergelijke gaat.21 De 

oschri.jving van het stedelijke decor behelst vooral het interieur van de diverse 
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hoerl)uizen onderweg: de ,geJag~, kijk- en danskamers (met muziekinstrumenten 
zoalS een orgel), de gang met 'uitzicht op de afzonderlijke kamertjes van de 
dames. 

Alles gebeurt in een droom,en voor eel) nacht komen weI heel veel rosse 
iocaties aan de beurt, maar het geheel maakt een realistische indruk en dat is 
prccies de bedoeling. De verteller Iaat niet na afkeurend te wijzen op de 
hypocriete moraal in dit milieu en de lezer weet met welk bedrog hij rekening 
moe~ houden als hij zich in dit soort buurten begeefL Intussen is het kennelijk 
tach' weer niet de bedoeling dat de identificatie te ver gaat en worden er 
vervreemdingsgaranties ingebouwd, zoals de duivelse gids en het feit dat de 
hoor6n bijna a11emaal uit Brabant komen." Ook de 'pluggen' (hperenlopers) zijn 
te onbeschaafd am doorsnee 'neUe' Amsterdamse burgers te zijn. 

: In Hel 1coddig en voddig leven van de hedendaagsche Labourlotten (1685) 
worden de inwoners van Amsterdam zelfs rechtstreeks aangesproken. Een 
verol/twaardigde ve11e11er legt uit dat niet aHeen 'onze' stad (Labourlotten 1685: 
11) maar gebieden in heel West- en Noord-Europa slachtoffer zijn van 
rondtrekkende groepen jonge kerels die allerlei lage streken uithalen, van geld 
uit de zak klopperij bij bijvoorbeeld herbergiers en advocaten tot vechtpartijen 
en trucjes als het omdraaien van de pispot boven het hoofd van tot vijand 
vcrklaarde mannen die toegang tot mooie vrouwen verhinderen?3 De anekdotes 
worden in een rondgmlg door verschillende gebieden (Spanje, Frankrijk, 
Zweden, Duitsland) aan elkaar geregen. Ze vormen een wil1ekeurige reeks, 
waarbij de verteller weinig overtuigend naar een climax toewerkt: hij gaat eerst 
alle buitenlandse gebieden af, vervolgens een aantal plaatsen in de Republiek 
(Del, Haag, Scheveningen, Delft) en dan komt pas het voortdurend 
aangeIcondigde Amsterdam aan de beurt, waar echter geen andere potsen 
uitgehaald worden dan op de voorgaande locaties. 

Bchalve de plaatsnamen en een enkele keer (vooral in Amsterdam) ook 
prec~ezere locaties van straten en dergelijke,24 speelt het landschap geen roI en 
krijgt het nauwelijks specificaties: het is louter decor voor de gebeurtcnissen. 
Enerr:;ijds een realistisch decor, want het strookt _met de topografische 
werkelijkheid, anderzijds net zo willekeurig en inwisselbaar als de anekdotes, 
zoalS de verdraaibare landschapstafereeltjes in speelgoed. Het werkelijke 
landschap in dit bock bestaat uit de mensen, vooral de labourlotten: hun gedrag 
cist de ruimte op en bepaalt haar aanzien. 

Dat geldt mijns inziens ook voor Den vermakelyken avanturier van 
Nicolaas Helnsius jr. (1695). In deze Hollandse variant van een schehnenroman 
wordt druk door West-Europa gereisd: vanuit zijn niet met name genoemde 
Hollandse gcboortestad trekt de hoofdpersoon Mirandor (met diverse heen-en
wccrpassages) naar Antwerpen, Brussel, Lcuven, Gent, Parijs en Londen. Het 
natuurlijke landschap onderweg krijgt nauwelijks aandacht, behalve met 
uitwisselbare, verzonnen details die het verhaalverloop realistisch moeten laten 
lijkeri, zoals een duel op een kwartier gaans van de stad, achter een kleine berg 
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op een vlakte (Heins ius 1981: 112). Hetzelfde geldt voor scenes in de steden. Er 
wordt hooguit op een hoek gestaan (Heinsius 1981: 105) of door de Antwerpse 
Lepelstraat gelopen (Heinsius 1981: 78), maar eigenlijk gaal het om het 
aankomen in en weggaan uit bevolkingskernen. Niet het landschap geeft een 
gebied zijn waarde, maar het karakter van de mensen: to mag Mirandor de 
Engelsen meer dan de Fransen omdat I1Wl vrouwen als engelen zijn (Heinsius 
198]: 195). Dit soort woordgrapjes geoft aan welke verandering aan het eind 
van de zeventiende eeuw in de avontuurlijke romans plaatsvindt: de aandacht 
verschuift van het natuurlijke naar het gecultiveerde landschap) met name het 
stedelijke. De blik wordt echter niet gericht op de buitenkant, de materiele 
aspecten van bebouwing enz., maar op de binnenkant: het immateriele, het 
menselijke gedrag. 

Gerrit van S paan 

Valt or in de vel'schillende soorten zeventiende-:eeuws proza een coherent beeld 
van het landschap te ontdekken? Ik denk van weI ell wi} dit illustreren aan het 
oeuvre van de Rotterdammer Genit van Spaan (1651-1711). Deze broodbakker 
was deels autodidact en pakte de pen op na onderricht door zijn vriend Petrus 
Rabus, notaris, docent aan de Latijnse school en redacteur van De Boekzaal van 
Europe. Van Spaans prozawerken sluiten thematisch aan bij de boven besproken 
titeis. Hier zullen de reisgidsen De gelukzoeker over zee of D 'Ajrikaansche weg
wyzer, beschryvende verscheide gewesten, ten dienste van zulke, die in hun 
vaderland niel konnen bestaan (1694) en De Aziaansche weg-wyzel', 
vertoonende verscheide iandslreken, ten diensle van die gene, dewelke haar 
geluk in andere gewesten moeten zoeken (1695), de stadsgeschiedenis 
Beschrijving der slad Rotterdam en eenige omleggende dorpen (1698) en de 
roman Hel koddig en vermakelijk leven van Louwtje van Zevenhuizen of het 
Schermschool der huislieden (1.700-1702, 2 dIn), de revue passeren.25 

Ik begin bij de laatste titel: het burleske levensverhaal van kroegtijger, 
messenvechter, maar vooral boerenridder Louwtje van Zevenhuizen, dat door 
Leemans gekenschetst wordt als combinatie van reisverhaal, boerenciialoog, 
dialectstudie, schelmenroman, prozaroman, leerboek, toeristisch handboek en 
kluchtboek.26 In een ratjetoe van stijlen en anekdotes, vooral in het tweede d~el 
wanneer de levensdraad van Louwtje geen stuwende kracht meer heeft, wordt 
net als in de boven besproken romans uit de jaren tachtig veel gereisd. "Het 
landschap fungeert als de beschrijving van Louwtjes route, met name de 
Hollandse steden en dorpen en in deeI 2 oak overzeese gebieden. SOlTIS wordt 
een reeel topografisch detail genoemd: een gebouw, een stadsgracht, torens; 
SOllS wordt het ter plekke verzonnen, zoals wanneer Louw in een boom sla4pt 
uit angst voor de wilde dieren (Van Spaan 1704b: 143). Soms ook wordt 

bedoelde infonnatie overgedragen, bijvoorbeeld over de Indische 
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gcblcden en oyer de verhouding tussen de ronde aarde en het firmament (Van 
Spaan 1704b: 114-115), 

Vaak wordt gespee1d op de 1ach: Louw haa1t ter hoogte van Zuidland het 
'spreckwoord' aan 'dat men in een ,vreemt gewest de vinger in d'aarde steekt, en 
dat 1),1en eens mikt in wat land dat men is' (Van'Spaan 1704a: 110). 'Aarde' 
staat hier voor 'aars': later herhaalt hij de grap explicieter wanneer hij iemand 
aanspoort 'dat hy zyn vinger in zyn fondament moest steken, en ruiken in wat 
land hy was' (Van Spaan 1704b: 125), Deze mop geeft de kern van de zaak: de 
mens bepaalt via zijn lichaam, dus zelf, waar hij is. Het lichaam is het 
landschap, Dat wordt oak gelllustreerd in een 'gerechtelijk' plakkaat dat rust 
moet brengen tussen kwade, zwangere vrouwen en verhitte, verwarde boeren. 
Aangesproken worden: , 

De Heeren Welbore Mannen van Staggerstcin, Stuggeroord, Poggelstein, Drollendaal. 
Snyjenbl1l'g, Drcnkvlict, Zuibenhuizc, Bobbelvliet, Vuistlookcndaal; SnoLteroord, 
Huilcnborg, Grimmerstein, Schreijershouk, Slagkoekendeei, Bottelhovc, Schofteroord, 
Schaffcnhove, Labberlottendaal, Krukkenburg, Krepelstein, Schalkenburg, 
Kwil1kslagersvliet, Kloetendam, Dwingendaal, Dringenborg, Bilderbeek, 
Aardakcrcllsteill, Klikkebikkc, Kwastenborg, Netelhove, Troevendam, Hartenhove, 
Klaverendeel, Schoppenhoef, Ruitel1burg, Stokkerdorp, Knippelstein, Grynzolvendaal, ' 
Wildemansveen, Kwidammersdam, Roussendaal, Ruizinghuizen, Kwestienborg, 
Luisnakkerdorp, Kleikluiteroord, Veenpuitervliet, Poultronnerdorp, Snappel1burg, 
Narrewatersdorp, Kampvegtersvliet, Muilpeerscherveen, 
Vuistlookervcen, Kampvegtersdijk, Kwellenborgershouk, en Sn,oertenbmlfd,,,,,.ijk; 
mitgaders Dobbelsteencrsdorp en Tiktakkersoord [.,.].' (Van Spaan 1704b: 60, cu",.", 
Van Spaan) 

Als (;:t·gens, dan wordt het weI hier duidelijk wat het landschap beteke~t: 
bestaat uit rnenselijke handelingen en het zijn dus de mensen zelf dIe 
landschap vonnen. ' 

Landschap is voor Van Spaan de gemeenschap die een streek, stad of dorp :' 
bewoont. Fdjhoff en Leemans hebben dit reeds aangetoond voor de. . ;(, 
del' stad Rotterdam el1 eenige omleggende dorpen, 1698 (herdrukt m 1713en. 
1738) en ik neem hier hun conclusie over.27 Deze stadsgeschiedenis .i.s,: ee(l', :',::>..: 
burlcske en vennakelijke vertelling van historische gebeurtenissen, waarblJ eerst,:<:,:':::, 
de dorpen rondom Rotterdam aan de beurt komen - als een omheining :- .c 

dam'na de stad. Het draait om het functioneren van de gerneenschap, van 
tot laag. De bevolking annexeeli de ruimte, maakt de onvruchtbare 
vruc::htbaal' met een plengoffer van drank en bevrucht haar daarna sYlme,oli,sciii; 
door zieh voor! te planten, De gemeensehap maakt zichzelf verder sterk 
een gezamenlijke ervaringswereld op te bouwen en zich een identiteit te vonnen':,: 
middels ritue1en en symbolen. 
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Dezelfde attitude dat de mens de taak heeft het land te gebruiken, draagt Van 
Spaan expliciet uit in zijn twee reisgidsen: De Ajrikaansche Weg-Wijzer 
(1694)" en De Aziaansche Weg-Wijzer (1695), Hij wil er landgenoten die aan de 
grond zitten, mee stimuleren hun geld elders te gaan verdicnen, in die vruchtbare 
A:frik~anse en' Oost-Indische streken. In een mengeling van anekdotische, 
hlstoflsche, geografische en topografische informatie krijgt de voorlichting 
vonn. Aile details - en dat zijn cr veel- zUn gericht op de dienstbaarheid van 
het land aan de mens. 

.. Van Spaan verheelt niet dat hij allerlei bronnen gebruikt heeft, a1 noemt 
hlJ ze niet allemaal. Van Linschoten en Bontekoe weI. Op het Itinerario is 
waarschUnlijk bijvoorbeeld de ene zin waarmee Sint Helena wordt afgedaan 
gebaseerd: 

En dus is 't eiland Sil1t Helena, 't welk zevell mijlel1 in 't ronde groot is, zoodaniger 
wijse, en in grooten ovcrvloed met vee, en vrugtbare boomen gepropt, dat 'cr altijd 
nog vervcrsillg en victualie zoude overschicten, al quam er een groote schccps vloot 
zig versaden. (Van Spaan 1704c: 67) 

Wellicht dat de onmogelijkheid zich op dit eHand te vestigen het verder voar 
Spaan oninteressant maakte erever uit te weiden. Vit Bontekoes Iovrnael 

;:',,,ordtde boven geciteerde passage overgenomen over het riviertje op het eila~d 
c;.1I1askar'enllras dat sieriijk van het strand komt aflopen (Van Spaan 1704c: 64), En 

de schipbreuk van Stokrams Aernhem en een deel van de overlevingsto~ht 
de schecpslieden komt aan de orde, inc1usief de datum van de ramp :12 

if"bnlari 1662 (Van Spaan 1704c: 47-59),29 , 
Vooral Afrika wordt neergezet als het bijbelse land van belofte, waar'de 
zijn werkende taak moet uitvoeren. Wie cen ambacht heeft, kao er zo aan 

betoogt Van Spaan. Met bijbclse argurnentatie ondersteunt hij die 
1}~:~,~~·:ri~~: Abraham, Isaak en Jakob gingen ook in den vreemde wonen tot hun 

Bovendien hebben christelijke gewoonten als de kerkgang i~ Afrika 
Salomon zegt: de mens overdenke zijn wcg, de Heer stiert zijn 

Spaan 1704c: 106-111) De lezer mag dus vertrouwen op Gods 
Van Spaan overigens ook over de kleine Republick afsmeekt: 'God 

,'"go<a, dat ze lang mag f1oreren' (Van Spaan 1704c: 89), 
Is er dan ook bij deze schrijver geen spoor van reflectie op het fenomeen 
zeIf? Eigenlijk nlet, hoewel Van Spaan via zUn bronncn weI oog heeft 

de schoonheid van het landschap. Af en toe gecft hij cen esthetisch oorded 
cen gebouw. En vcrrassenderwijs duikt in de Aziaansche weg-wyzer opee'us 

passage op over de schilderkunst: 

.Een braaf schilder zoude in dit land niet verlegen staan, om stoffe tot hct stoffcrcn van 
zijne stukken te vinden. Hier zouden hem geen perspectiven, nag plaisante verschicten 
ontbreken: waal'OlU ik cen party van die Sinjeurs nict kan afraden derwaarts tc reizen, 
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om alle die fraaihcden af te schetscl1. [ ... ] I-lier zou icmalld lla 't levcn kOllnen 
aileikcnen, 'of schilderen, hoe de Baviancn altcmets by, en omtrcnt de Bavianinnen 
kamcn, en dc vryers dikwils alvorens elkandcren op de huid zitten, pluk.kcn, bijten, en 
scheuren, dat ribben en lendenen krakcn. Voorts hebt j'er Tigers, Jakhalzen, Wolven, 
Slangcn, Krokodillen .. Rhinocerossen, Olifantcn, al't zamen objecten, die een fraay 

Schilder weI te pas komen. (Van Spaan1704d: 67-68) 

Schrijver en schilder hebben hier kennelijk verschillende taken. 

COllclusic 

Het'prozalsche panorama heeft enerzijds de conclusies over de landschappelijke 
lyriek uit de zeventiende eeuw bcvestigd. Het landschap wordt niet als op 
zichzelf staande grootheid beschreven, noch in natuurlijke noch in gecultiveerde 
zin. Het emotioneert soms even, maar verleidt de zeventiende-eeuwse schrijvers 
niet tot bespiegelingen waarin het landschap het fundament van het bestaan is. 
Wel kan het affectief geladen worden om een moraliserende boodschap uit te 
clragen. Dit gebeurt niet toeval1jg in het meest lyriscbe prozagenre: de pastorale 
liefdesromans van Van Heem~erck en Van Hoogstraten. Ook wat betreft de 
cOl1'v'enties binnen de verschillehde genres sluiten de bevindingen voor het proza 
aan bij die voar de poezie: als er voor een genre fegels en gewoonten zijn, zoals 
de topische vragen uit de aI'S apodemica en het beatus ille-motief uit de 
pastorale, dan spelen ze een rol bij de weergave van het landschap. 

Anderzijds geeft bet proza ook nieuwe conclusies te zien. Zo zinspelen 
prozaschrijve1's heel weinig op de paragone: de strijd tussen de zusterkunsten 
pictura en poesis (de schilderkunst en de poezie), terwijl het strijd-motief in 
poczie vaak voarkomt. Opmerkelijk is ook dat het landschap niet altijd en in het 
laatste kwart van de eeuw steeds minder langs natuurlijke of gecultiveerde weg 
wordt weergegeven. De aandacht gaat zozeer uit naa1' de mensen dat het decor 
daal'aan' ondergeschikt wordt. Het wordt slechts topografisch benoemd om 
vcrvolgens inhoud tc krijgen door de daden van de mens. Deze vult de ruimte en 
moet dat verstandig doen, Hooft schrijft het al en oak de, vaak stedelijke, 
bcyolkingsgroepen in de romans geven het aan. De bewoner van de Republiek 
lcett in vrijheid - de thematiek van de romans maakt het duidelijk - maar kan 
zichzelf niet he1emaal onbekommel:d als de maatstaf der dingen nemen. Hij 
client het landschap dat hem door God is gegeven verantwoord te beheren. Dan 
blijft het aardse paradijs bestaan, 
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rcalistische weergave van de omgeving en het rosse milieu. Zie ook Leemans 2002: 97-99 .. 
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geen poorten heeft (Labourlotten 1685: 99). 
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