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Apeldoorn staat in de zomer van 2008 honderd dagen lang in het teken 
van de eerste Internationale Triënnale Apeldoorn. Cultuur, tuinen en 
landschap trekken bezoekers uit binnen- en buitenland naar de ‘stad 
in het groen’, die zichzelf graag ziet als de hoofdstad van de Veluwe. 
Immers, Apeldoorn wordt omringd door een uitgestrekt en gevarieerd 
landschap en heeft een groen hart met vele fraaie, verstilde parken. 

Wij zijn zeer verheugd dat CODA Museum tijdens de Triënnale de 
bijzondere tentoonstelling ‘De ontdekking van Nederland’ kan laten  
zien. Prof. dr. Henk van Os heeft voor deze tentoonstelling een 
fantastische selectie van schilderijen gemaakt uit musea over de gehele 
wereld. Het zijn prachtige schilderijen, waarin met name de schoonheid 
van het Nederlandse landschap wordt ‘bezongen’. Samen met een 
wetenschappelijke adviesraad bestaande uit twee zeer deskundige 
conservatoren van het Rijksmuseum Amsterdam, dr. Jenny Reynaerts en 
drs. Huigen Leeflang, heeft hij met veel liefde en aandacht zijn verlanglijst 
opgesteld.

De mooiste, meest interessante schilderijen zijn voor het uitlenende 
museum natuurlijk heel belangrijke werken die tot de vaste museum-
opstelling behoren en veelal dus ook onderdeel uitmaken van een 
educatieve of audiotour. Dat betekende dat Henk van Os behalve zijn 
deskundigheid ook al zijn overredingskracht en charme moest inzetten 
om die bruiklenen in onze tentoonstelling te krijgen. Ook de beide 
conservatoren hebben hun netwerken aangesproken om die allermooiste 
en allerbeste werken te kunnen krijgen. De bruikleengevende musea 
wil ik hartelijk danken. Zonder hun medewerking was deze droom niet 
gerealiseerd. Voor zover wij weten is hier voor het eerst een veertigtal 
landschapschilderijen samengebracht uit vier eeuwen schilderkunstige 
traditie en dat maakt deze tentoonstelling extra interessant. Ook bijzonder 
is het dat we een aantal werken konden krijgen uit particuliere collecties, 
die we nu kunnen tonen aan ons publiek. Ook deze bruikleengevers ben 
ik zeer erkentelijk voor hun genereuze bijdrage aan ons project. Bij de start 
van dit project hadden wij niet kunnen denken dat we deze topwerken 
bijeen zouden kunnen brengen in deze tentoonstelling.

In dit boek vertelt Henk van Os op zijn eigen onvolprezen manier het 
verhaal van die vier eeuwen landschapschilderkunst. Zijn collega aan de 
Universiteit van Amsterdam Louise Fresco gaat in haar artikel in op de 7
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menselijke maat van de hier voor het eerst bijeengebrachte schilderijen. 
Dat heeft geleid tot een boeiende dialoog. 
Het Nederlandse landschap heeft ook veel schrijvers en dichters 
geïnspireerd. In deze publicatie zijn toepasselijke en originele landschap
pe lijke citaten uit de Nederlandse dichtkunst opgenomen. Deze citaten 
hebben geen directe relatie met de schilderijen, maar vormen een literaire 
aanvulling en sfeertekening. 

De eerste ideeën voor een manifestatie over tuinen en landschappen zijn 
in 2002 ontstaan tijdens atelierbijeenkomsten over de nieuwe cultuurvisie 
van de Gemeente Apeldoorn.
Alle deelnemers aan die bijeenkomsten hebben enthousiast gereageerd 
op het tuin- en landschapsthema, dat als ‘gegoten’ past bij de stad.  
De Triënnale geeft glans en inhoud aan wat Apeldoorn is, een identiteit 
die van belang is bij het verbinden van dit project aan de stad.

Wij zijn als CODA Museum buitengewoon verheugd dat zo veel kundige 
en capabele mensen hebben meegewerkt aan dit ambitieuze project. 
Mijn grote dank gaat behalve naar Henk van Os en zijn adviesraad uit 
naar Wim Crouwel, die de grafische vormgeving van de tentoonstelling 
én deze uitgave heeft verzorgd. NAi Uitgevers wil ik danken voor hun 
inspanningen om dit project in een publicatie vast te leggen.

Voor een dergelijk omvangrijk project is ook financiële steun van derden 
noodzakelijk. Ik dank de Stichting Triënnale Apeldoorn, het Prins Bernhard 
Cultuurfonds, het VSBfonds en de Rabobank Apeldoorn en Omstreken 
voor hun genereuze bijdragen.

Met deze tentoonstelling kunt u het Nederlandse landschap opnieuw 
ontdekken. Ik wens u veel genoegen en inspiratie bij deze reis en 
ontdekkingstocht door vier eeuwen Nederlandse landschapschilderkunst.

Drs. Carin E.M. Reinders
Directeur CODA
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De tentoonstelling ‘De ontdekking van Nederland’ en deze begeleidende 
publicatie gaan over de esthetische ontginning van Nederland door 
schilderkunst. Ingekaderd in tekeningen en schilderijen hebben 
kunstenaars de schoonheid van de inheemse natuur voor ons ontsloten. 
Het mag zo zijn dat er kunstenaars zijn die schilderen wat door 
ons beschouwers mooi wordt gevonden. Maar het is ook waar dat 
kunstenaars ons voorgaan en de schoonheid in het landschap voor 
ons ontdekken. Zij hebben het overwegend vlakke land van Nederland 
met zijn steden, rivieren en drassige landbouwgronden, afgewisseld 
met stukken bos en de altijd daarboven wisselende wolkenluchten 
getransformeerd tot kunst.

Esthetische ontginning
Het bekendste voorbeeld van esthetische ontginning van de natuur door 
kunstenaars is de ontdekking van de Alpen. Erasmus zag in die bergen 
alleen maar hinderlijke obstakels op zijn weg naar Italië toen hij in een 
dichte koets, schrijvend aan zijn Lof der Zotheid, over de bergpassen 
reed. Voor het majestueuze berglandschap had hij geen oog. Een van 
de eerste kunstenaars die zich door de Alpen lieten inspireren was 
Pieter Bruegel, die in 1552 vanuit Antwerpen naar Italië reisde. Bruegels 
biograaf Karel van Mander verhaalt hoe de kunstenaar het landschap al 
tekenend in zich opnam en ‘al die berghen en rotsen had ingheswolghen, 
en t’huys ghecomen op doecken en penneelen uytghespogen hadde’. 
Op schilderijen en tekeningen van Bruegel zijn vruchtbare valleien 
afgebeeld, omgeven door rotsen, maar het echte hooggebergte zien 
we niet. Pas na het midden van de achttiende eeuw komen schilders en 
dichters onder de indruk van de echte bergen wanneer zij in de natuur op 
zoek gaan naar de ervaring van het sublieme. Dan wordt het spannend 
om je eigen nietigheid te ervaren ten opzichte van de grootsheid van 
de natuur. Geïnspireerd door literaire en beeldende kunstenaars gaan 
vervolgens erudiete wandelaars op pad. Dan trekken Wandervereine en 
bergbeklimmers eropuit en ten slotte gaan we met zijn allen in vliegtuigen 
en touringcars op weg naar de bergen.

Er is al uit het begin van de zeventiende eeuw een prachtig verhaal 
overgeleverd van de schilder als middelaar bij het beleven van schoonheid 
van natuur. In een publicatie van 1628 over Minatura or the Art of 
Limning schrijft een zekere Edward Norgate over een heer uit Antwerpen 
die op bezoek komt bij een bevriende schilder. De vriend ontvangt hem 11
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in zijn atelier. ‘The gentleman of Antwerpe being a great Liefhebber’ is 
net terug van een reis in de Ardennen en vertelt vol enthousiasme hoe 
mooi het daar is. Ondertussen is de schilder aan een nieuw schilderij 
begonnen. ‘[He] begins to paint, what the other spake (…)’ Wanneer de 
reiziger is uitverteld, moet blijkens het verhaal ongeveer het volgende 
hebben plaatsgevonden. De kunstenaar neemt het schilderij van de ezel, 
draait het naar de bezoeker en vraagt: ‘Was het daar?’ Die is ‘astonisht 
with wonder’ en moet iets hebben geantwoord als: ‘Ja, precies zoals het 
daar uitzag.’ ‘Hoe weet je dat? Ben jij daar ook geweest?’ ‘Nee’, zegt de 
schilder, ‘maar jij kan de Ardennen alleen maar mooi vinden op de manier 
waarop wij berglandschappen hebben geschilderd.’ Daarom, aldus 
Norgate, is de uitvinding van landschapschilderkunst een nuttige  
en profijtelijk ‘noveltie’.

Met dit verhaal wil Norgate ons duidelijk maken dat wij een landschap 
mooi vinden, omdat schilders eerst die natuur hebben ontdekt, 
weergegeven en ingelijst. Daarbij passen zij het landschap aan overeen-
komstig hun kunstzinnige principes. Aan die door kunstenaars geschapen 
natuur danken wij onze schoonheidsbeleving van het landschap. 

Ik geef drie voorbeelden van de krachtige invloed van landschapschilder-
kunst op onze natuurbeleving. Een van de meest prominente vormgevers 
van de schoonheidsbeleving van landschappen is de zeventiende-eeuwse 
schilder Meindert Hobbema. Zijn doorwerkte coulisselandschappen 
met lichte en donkere zones, die de beschouwer het platte vlak van 
het schilderij doen vergeten en hem naar de diepte voeren, hebben 
grote betekenis gehad voor de waardering van dit type landschap bij 
kunstliefhebbers en kunstenaars. Eén daarvan was Egbert van Drielst, 
die in het begin van de negentiende eeuw min of meer systematisch 
de schema’s van de grote meester toepaste op het barre en armoedige 
landschap van Drenthe en dit aldus transformeerde tot een oord van 
schoonheid. Niet voor niets wordt Van Drielst de Drentse Hobbema 
genoemd.

Meindert Hobbema en Jacob van Ruisdael waren de grote helden van 
de negentiende-eeuwse Engelse landschapschilder John Constable. 
Geïnspireerd door de zeventiende-eeuwse Nederlandse voorbeelden 
maakte hij van Suffolk het meest schilderachtige gebied van Engeland. 
‘Constable Country’ heet dan ook de streek bij Dedham en Flatford. 
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Onlangs werden daar in Stoke-by-Nayland bomen omgezaagd omdat ze 
het landschap, zoals Constable het in 1837 geschilderd heeft, zouden 
ontsieren. ‘Trees to make way for view that inspired Constable’, kopte 
The Daily Telegraph. John Constable zelf was tegen de oprichting van The 
National Gallery in 1824, want dan zouden ‘de makers van schilderijen 
het criterium voor perfectie worden en niet de natuur’. Dat is precies wat 
er met zijn schilderijen is gebeurd. Hij was de vormgever bij uitstek van de 
Britse natuurbeleving. Beheerders van onze natuurmonumenten hebben 
soms ook de neiging schilderijtjes te maken van de Nederlandse natuur 
die aan hun zorg is toevertrouwd, of kiezen ervoor de natuur stil te zetten 
op een ecologisch interessant moment in haar ontwikkeling, waardoor  
de natuur tot historisch landschap wordt.

Het derde voorbeeld is van persoonlijke aard en vereist enige inleiding. 
Groningen kende in de jaren twintig van de vorige eeuw een heel  
eigen avant-gardeschilderkunst. Gemakshalve worden de schilders  
ervan vandaag de dag meestal bijeengebracht onder de naam van  
hun vereniging De Ploeg en voorzien van het etiket ‘expressionisme’. 
Hun verzet tegen een oudere generatie Groninger schilders kwam onder 
andere tot uiting in het feit dat zij om hun landschappen te schilderen 
niet meer naar het zuiden fietsten, maar naar het noorden. Drenthe was 
immers allang esthetisch ontgonnen. Daar was het al ‘schilderachtig’. 
Zij zochten de onafzienbare ruimte van het Hoge Land op. Die was toen 
nog louter agrarische gebruiksruimte, waarvoor geen schilder ooit een 
penseel ter hand had genomen. Nu gingen zij daar in het Reitdiepdal 
tegen de wind in zitten schilderen, tot verbazing van de aldaar werkzame 
boerenbevolking. ‘Wat schilderst doe, jong?’ vroeg een boer eens aan  
Job Hansen, die op zijn land zat te schilderen. ‘Ik schilder roemte [ruimte]’, 
was het antwoord.

Van die Ploegschilders was Jan Altink degene die mag gelden als de 
Constable van het Hoge Land. Hij heeft als geen ander zowel de zware 
melancholie als de extase door lichtkracht van dit land in beeld gebracht. 
Vooral door zijn werk leerde ik als schooljongen hoe mooi het daar was. 
Toen ik er in het begin van de jaren zestig ook wilde gaan wonen, merkte 
ik dat er nog maar weinig Groningers waren die door de Ploegschilders 
waren bekeerd tot Noord-Groningen. Iedereen dacht dat ik gek was 
geworden. ‘Wat is daar nou aan?’ was de meest gehoorde reactie.  
Pas tien jaar later begon men aan de hand van de Ploegers het Reitdiep, 13
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inclusief café Hamming te Garnwerd, te ontdekken. Onlangs hield het 
Groninger Museum een tentoonstelling van de ontdekking van het 
Noord-Groningse landschap door Ploegschilders en konden de bezoekers 
in het museum een fiets huren om wat ze aan de kunst hadden beleefd 
meteen in het landschap zelf bevestigd te zien. Daar werd toen eenieder 
duidelijk: schilders van landschappen zijn er niet om te schilderen wat 
men mooi vindt, maar wat zij schilderen gaan wij dankzij hun werk mooi 
vinden.

De ontdekking van Nederland in beeld
Er is geen land ter wereld waar zo vroeg en zo systematisch de eigen 
omgeving tot onderwerp van schilderkunst is gemaakt als Nederland. 
De Alpen werden ontdekt door kunstenaars van elders. Zij openden de 
ogen van romantische reizigers voor de majesteitelijke pracht van het 
hooggebergte. In Nederland begonnen kunstenaars al in het begin van 
de zeventiende eeuw hun eigen territoor vast te leggen voor een inheems 
publiek en transformeerden daarmee hun eigen wereld tot een oord van 
schoonheid. In de eeuwen daarna is geleidelijk ons hele land in beeld 
gebracht. Met ruim veertig meesterwerken willen we iets laten zien van 
die uitzonderlijke rijkdom van de Nederlandse landschapschilderkunst en 
van de betekenis ervan voor de beleving van de schoonheid van ons land. 
Daarom kozen we bij voorkeur schilderijen van specifieke landschappen 
met een topografische herkenbaarheid. We gingen voor kwaliteit, maar 
ook voor een zo groot mogelijke diversiteit van voorstellingen om iets van 
de reikwijdte van de esthetische ontsluiting van Nederland zichtbaar te 
maken.

Om het beginpunt van onze selectie te bepalen was niet moeilijk:  
de omgeving van de stad die door Samuel van Hoogstraeten in zijn 
Hooge schoole der schilderkonst (1678) terecht wordt gekarakteriseerd 
als ‘het landschap Schilders voortbrengende Haerlem’. De omgeving van 
deze stad stond vanouds bekend als het schoonste, meest gezonde en 
mooiste landschap van Holland. Deze reputatie werd nog versterkt nadat 
Haarlem na jaren van strijd werd bevrijd van de Spaanse overheersing. 
De stad en het landschap eromheen waren veilig, eigen territoor 
geworden. In het land achter de kustlijn kon je van schoonheid genieten 
tijdens een wandeling of een rijtoer langs bekende ‘Plaisante Plaetsen’, 
zoals het titelblad van een van de vroegste prentreeksen met Hollandse 
landschappen de Haarlemse omgeving aanprijst. Een van de allereerste 
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picturale weergaven van een aangenaam tochtje door de duinen buiten 
Haarlem is een schilderij uit 1614 door een van de aartsvaders van de 
Noord-Nederlandse landschapschilderkunst, Esaias van de Velde. Met 
dit werk begint de ontdekkingsreis door het inheemse landschap. De 
omgeving van Haarlem komt evenwel vaker terug in de tentoonstelling, 
zoals in het monumentale uitzicht over de Haarlemmermeer, waar zich 
nu de nationale luchthaven Schiphol bevindt, geschilderd door Jan van 
Goyen in 1646. Het is een van de juwelen van Nederlandse kunst uit 
de Gouden Eeuw in het Metropolitan Museum in New York. Met zijn 
naar het monochrome tenderende, dunne manier van schilderen geeft 
de schilder een fascinerend beeld van het uitgestrekte Nederlandse 
polderlandschap van weleer. Zijn opbouw van landschappen met donkere 
en lichte zones is in dit schilderij bijzonder effectief. Het gaat hier zonder 
opsmuk over wolken, lucht, land en water.
Het beeld van een stad die haar roem en schoonheid voor een belangrijk 
deel dankt aan haar ligging wordt een vaste formule voor gezichten op  
en rond Haarlem, met als hoogtepunten de Haerlempjes van Ruisdael 
uit omstreeks 1675. Maar al in 1646 toont Van Goyen ons een stad 
verzonken in het landschap en overdekt door een indrukwekkende 
wolkenlucht waartegen molens, bedrijfjes en torens en de Grote Kerk 
klein afsteken. Het hoge gezichtspunt, de enorme ruimtewerking 
en vooral de buitengewoon overtuigende weergave van wolken en 
doorbrekend licht geeft dit betrekkelijk kleine schilderij een tot dan toe 
ongekende monumentaliteit. 

Veel moeilijker was het om een eindpunt vast te stellen voor  
‘De ontdekking van Nederland’. Er zijn immers nog steeds overal in 
Nederland schilders bezig om het eigen land in beeld te brengen.  
Maar die activiteit heeft in de kunst van na de Tweede Wereldoorlog 
toch een andere culturele betekenis dan daarvoor. Tegenwoordig is er 
ook fotografie, is er land art, zijn er conceptuele site specific projecten 
en is er veel non-figuratieve schilderkunst, waarvoor toch een landschap 
de aanleiding is geweest. Op zijn minst heeft dat de betekenis van 
het schilderen van specifieke voorstellingen van de natuur aanzienlijk 
gerelativeerd. Een mogelijk eindpunt zou 1900 kunnen zijn, toen door het 
impressionisme de theorie van het l’art pour l’art algemeen ingang had 
gevonden. Wanneer het onderwerp er niet meer toe doet en het vooral 
gaat om het schilderen zelf – met andere woorden: het gaat niet meer 
om het wat, maar om het hoe van een schilderij – waarom zou je je dan 

pg. 41

pg. 45
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druk maken over het specifieke van een geschilderd landschap? Maar 
voor Nederland geldt dat onze grote kunstenaars uit die tijd het idioom 
van het impressionisme en de beeldtaal van het neo-impressionsime 
vaak hebben gehanteerd om door te dringen tot de essentie van heel 
specifieke landschappelijke ervaringen. Dat geldt voor schilders van de 
Haagse School, maar bijvoorbeeld ook voor Jan Toorop, Floris Verster en 
Piet Mondriaan.

Jan Weissenbruch heeft door de bijna achteloze observatie van zeilen 
bij een bruggetje bij Nieuwkoop een indrukwekkend beeld gegeven van 
een typisch Nederlandse ervaring van licht, ruimte en kleur. Jan Toorop 
gebruikte de stippentechniek van het neo-impressionisme – die was  
ontwikkeld om licht in het schilderij te analyseren – om de eigen licht-
intensiteit van het uitzicht bij Veere vorm te geven. Piet Mondriaan maakt 
in zijn vroege schilderijen op een indringende manier de structuur van 
Nederlandse landschappen zichtbaar. L’art pour l’art of niet, het werk  
van zulke schilders heeft wezenlijk bijgedragen tot de ontdekking van  
Nederland in de kunst en wij eren hen daarom als grote landschap-
schilders.

Wij hebben ervoor gekozen om de tentoonstelling af te sluiten met 
de voorstelling van de inundatie van het land rond Rotterdam in 1944 
geschilderd door Hendrik Chabot. Niet alleen is dit een voorstelling van 
een landschap dat onmiskenbaar ergens is gesitueerd, maar het is ook 
een landschap onder heel specifieke tijdsomstandigheden, van een van 
onze grootste expressionistische schilders. Tussen een idyllisch begin met 
recreatie in de duinen bij Haarlem uit 1614 en een dramatisch slot met 
het oorlogslandschap bij Rotterdam uit 1944 ligt onze ‘ontdekking van 
Nederland’.

Mens en natuur
In 2006 stelde ik voor het Mauritshuis de tentoonstelling ‘Droom van 
Italië’ samen, met zo’n veertig werken uit drie eeuwen van schilders  
die uit het Noorden naar Italië reisden om daar de thema’s voor hun 
kunst te vinden. Die tentoonstelling heeft mij geleerd dat werk van 
italianisanten pas echt historisch reliëf krijgt, wanneer je het jezelf niet 
al te gemakkelijk maakt door je te beperken tot één kunsthistorisch 
gedefinieerde periode, maar kiest voor de longue durée. Bij de 
tentoonstelling ‘De ontdekking van Nederland’ is eveneens voor 
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dit uitgangspunt gekozen. Tentoonstellingen over Nederlandse 
landschappen concentreren zich meestal op één periode of één thema. 
Deze keer bieden we de gelegenheid om meesterwerken uit vier 
eeuwen met elkaar te vergelijken. Bij onze keuze van werken hebben 
we bovendien van de gelegenheid gebruikgemaakt om opmerkelijke 
verschillen tussen landschappen uit diverse eeuwen te accentueren.

Een belangrijk verschil is dat op zeventiende-eeuwse schilderijen stad en 
land als een eenheid zijn voorgesteld. Er is geen sprake van dat ongerepte 
natuur wordt uitgespeeld tegen menselijke aanwezigheid, zoals dat sinds 
de romantiek gebeurt. In de Gouden Eeuw bekroont het silhouet van de 
stad de voorstelling van de natuur. Een ontroerend voorbeeld daarvan is 
het gezicht op Zwolle uit 1675 van de weinig bekende schilder Hendrick 
ten Oever. Bij ondergaande zon is het land rond de stad voorgesteld 
als een Overijssels Arcadië, waarin koeien de rust bepalen en naakten 
gelukzalig baden in de sloten tussen de landerijen. Bij grote uitzondering 
is dit schilderij uitgeleend door de Talbot Rice Gallery van de universiteit 
van Edinburgh.

Een van de grootse panorama’s van stad en land die ooit in Nederland 
zijn geschilderd, is de voorstelling van de stad Amersfoort uit 1671 door 
Matthias Withoos. Het had voor de hand gelegen wanneer de schilder 
voor zo’n overzicht positie zou hebben gekozen op een verhoging van 
de Amersfoortse Berg. Maar Withoos keek uit vanaf een lager standpunt 
aan de andere kant van de stad, omdat je vandaar het best zicht had op 
de handel en nijverheid van zijn stad, van de schepen op het meer, van 
de nieuwe stadsuitbreiding en van technologische vernieuwingen zoals 
molens en blekerijen, die welvaart brachten in Amersfoort. Zo keken 
de vroede vaderen graag naar hun stad. Wat heden ten dage algauw 
verrommeling heet, was indertijd een reden om trots te zijn op het eigen 
territoor. Ook de uitgebreide verdedigingswerken worden als voorwerp 
van stedentrots gepresenteerd.

Een stad die in het verleden was geteisterd door belegeraars bouwt aan 
zijn eigen veiligheid, maar wanneer Johan Conrad Greive in 1860 een 
verdedigingswerk schildert, is die bomvrije kazerne van Vlissingen niet 
meer dan schilderachtige architectuur, als achtergrond van het strand, 
waarop schepen getuigd worden. Maar ‘tuigen’ suggereert veel meer 
menselijke activiteit dan de stilte van dit schilderij verdraagt. Menselijk 
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handelen is stilgelegd en wordt als het ware geabsorbeerd in het weidse 
uitzicht over het water. Het gaat om de serene stemming, daar hoort 
geen drukte bij. Mensen zijn hier geen acterende individuen, zoals op 
zeventiende-eeuwse schilderijen, maar stemmingsdragers. Het schilderij  
is vooral een compositie in bruinen en blauwen. 

Een van de eerste schilderingen van de natuur in Noord-Nederland is van 
een burgemeester van Leeuwarden, Jacob Sibrandi Mancadan, en dateert 
uit 1650. In dit geval zijn naar alle waarschijnlijkheid de activiteiten van 
een veenderij de eigenlijke motivatie voor de verbeelding van het gebied 
dat we nu Friese Wouden noemen. De ontbering van de veenwerkers 
telde bij Mancadan duidelijk minder dan het economische resultaat ervan.

In 1649 schilderde Joris van der Haagen twee pendanten, panorama’s 
van het landschap bij de Rijn buiten Arnhem. Beide landschappen zijn 
nu niet gezien als gebiedsdeel van de stad, maar hebben betekenis op 
zichzelf. Ze tonen een zeker voor die tijd verbluffende overtuigingskracht 
in de weergave van een specifiek landschap. Van der Haagen heeft in zijn 
schilderingen opvallend weinig geschematiseerd. Op het linker schilderij 
dienen de bomen links als repoussoir (steunpunt) voor de blik van de 
beschouwer, die vervolgens de diepte in dwaalt, waar de Rijn door het 
land meandert. Het huis rechts op het rechter schilderij zie je als een soort 
afsluiting van een tocht die je al kijkend maakt. Maar die repoussoirs 
zijn niet zoals zo vaak losse decorstukken waarmee de schilder ons de 
illusie geeft op een plat vlak naar de verte te kunnen kijken. Ze maken 
vanzelfsprekend deel uit van het uitzicht. De visuele reis door het land 
van Arnhem begint bij een in 1649 pas aangelegd nieuw bolwerk met 
stadsmuren in de Buiten-Rijnpoort. Joris van der Haagen moet op de 
zogenaamde Hoge Wal zijn geklommen bij deze verdedigingswerken om 
de tekeningen voor zijn panorama te maken. Op de twee schilderijen zijn 
overal nu nog te identificeren bijzonderheden in het landschap te zien. 
Op je tocht door zijn landschap kom je ook hier en daar mensen tegen. 
Een rijtuig rijdt voorbij, een herder zit bij zijn kudde en je ontmoet een 
jager. Ze horen organisch in het beeld van het landschap. Dat ik dat hier 
zo nadrukkelijk opmerk, komt omdat dat in latere landschapschilderkunst 
vaak heel anders is.

Om verder zicht te krijgen op de verhouding van mens en landschap op  
zeventiende- en negentiende-eeuwse schilderijen is het nuttig om twee 
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strandgezichten te vergelijken die tot de mooiste behoren die in ons 
land zijn geschilderd. Op het strand van Adriaen van de Velde maken we 
kennis met mensen die met van alles bezig zijn, al was het alleen maar 
met uitkijken over de zee. De historicus Alain Corbin wijst in een beroemd 
geworden studie het midden van de achttiende eeuw aan als het moment 
waarop in Frankrijk de kust en het strand niet langer werden ervaren 
als bedreiging, maar zich ontwikkelden tot een oord van verlangen en 
vermaak. Schilderijen als die van Adriaen van de Velde tonen aan dat in 
Nederland de schoonheid en genoegens van het strandleven al minstens 
honderd jaar eerder werden ontdekt. Desalniettemin zijn er verschillen 
tussen zeventiende- en negentiende-eeuwse uitbeeldingen van de 
Nederlandse kust. In het monumentale strandgezicht van Jan Hendrik 
Weissenbruch uit 1887 is de menselijke aanwezigheid alleen nog maar 
schaalaanduiding om ons als beschouwers van het schilderij de immense 
weidsheid van dit Nederlandse zeegezicht nog intenser te laten ervaren 
dan alleen door de schildering van wolken, zee, schepen en strand 
mogelijk zou zijn geweest.

De horizon is laag en daaronder bevinden zich die vijf anonieme figuurtjes 
en het minuscule hondje, die zich voordoen als kleuraccenten. Het is net 
alsof de natuur hun veel te groot is geworden. De beschouwer kan zich 
gemakkelijk identificeren met rugfiguren in het beeld, omdat ze anoniem 
zijn en zich in dezelfde positie ten opzichte van het landschap bevinden. 
Door hen ervaren wij onze nietigheid tegenover de overweldigende 
ruimte van hemel en aarde. Dat is de natuurbeleving die de romantici 
vóór Weissenbruch hadden ontdekt. Of je nu in het hooggebergte bent 
of aan de zee, de natuur laat zich sinds de romantiek niet meer ongestraft 
territoriseren.

Er zijn uiteraard ook vergezichten waarbij een overweldigende 
natuurervaring is beoogd zonder dat figuren in beeld zich aanbieden 
als schaalaanduiding voor de nietigheid van de beschouwer. Daarvan 
is een van de meest indrukwekkende voorbeelden het schilderij van 
Jan Toorop van de zee bij Katwijk. De confrontatie met de branding 
met schuimkoppen is zo direct en heftig, dat je het gevoel kunt krijgen 
overspoeld te worden door het geweld van de golven. De geschilderde 
zee geeft je ditmaal het besef van nietigheid tegenover de krachten van 
de natuur. Daar zijn geen rugfiguren voor nodig!
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Intimiteit en stilte
In de geschiedenis van de landschapschilderkunst van Nederland wordt  
de periode 1750–1850 doorgaans te weinig belicht. In ‘De ontdekking 
van Nederland’ zijn die jaren niet zozeer van belang omdat er allerlei 
nieuwe plekken in ons land esthetisch worden ontgonnen, maar 
veeleer omdat Nederlandse landschappen meer dan tevoren worden 
verbeeld als oorden van rust en kalmte. Een mooi voorbeeld daarvan 
is het schilderij van het rivierenlandschap bij Dordrecht van Jacob van 
Strij. Grote zeventiende-eeuwse schilders als Jan van Goyen en Albert 
Cuyp hadden Dordrecht en wijde omgeving allang ontsloten voor de 
beleving van schoonheid. Maar Van Strij geeft aan die wereld een sfeer 
van verstilling die opmerkelijk is. Dat wordt veroorzaakt door het heldere 
licht, door de rimpelloosheid van het water, door de zorgvuldige aandacht 
voor de weergave van gebladerte (bladslag) van bomen dichtbij en 
veraf. Het is vooral het licht, dat van rechts door een hek en een poort 
van een schutting schijnt, tussen de bomen speelt en hier en daar een 
muur doet oplichten. Dit is misschien geen grote kunst en van Strijs 
stilistische ontleningen aan de grote Albert Cuyp zijn niet moeilijk te 
herkennen, maar Van Strij is wel degelijk in staat om in zijn landschappen 
een bijzondere sfeer van intimiteit te scheppen die eigen is aan veel 
landschapschilderijen uit die tijd. 

Het mooiste document van het verlangen naar intieme landschaps beelden 
is voor mij het bleekveldje bij een beek in Gelderland, dat Wouter van 
Troostwijk schilderde in ca. 1809. Hij is een van de grote kunstenaars 
die te kort hebben geleefd om met hun werk enige invloed te hebben 
gehad op de schilderkunst van hun tijd. Van hem zijn slechts enkele 
schil derijen bewaard, maar dat zijn zonder uitzondering meesterwerken. 
Wat dit bleekveldje onvergetelijk maakt, is de combinatie van totale 
informaliteit en tegelijk de ongelofelijke presentie van wat zich op het 
eerste gezicht voordoet als een willekeurig stukje natuur. Norgate vertelde 
al van de kunstenaar als de schepper van de schemata, die vervolgens 
als mallen dienen voor onze beleving van schoonheid in de natuur. 
Kunstenaars hebben ook zelf vaste organisatieprincipes nodig om een 
driedimensionale werkelijkheid te suggereren op een plat vlak. Maar het is 
hier net alsof Van Troostwijk heeft besloten om van elk schema af te zien.

Soeverein kijkt hij om zich heen en kiest een op het eerste gezicht 
toevallig stukje natuur tot onderwerp van zijn schilderij. Pas na enige 
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tijd zie je hoe hij met de boom aan de beek en de plaatsing van de twee 
figuren geraffineerd diepte in de voorstelling schept. Maar het is vooral 
de suggestie van een authentieke waarneming van natuur die maakt 
dat wij het schilderij ervaren als een werkelijk bestaand landschap. Dit 
intieme stukje Gelderland komt ook tot leven doordat Van Troostwijk een 
schilder is die een groot gevoel heeft voor de plastische aanwezigheid 
van boomgroepen. De met verf geboetseerde modellering van het 
hutje maakt dat die behuizing onder de bomen een bijna monumentale 
aanwezigheid krijgt. En dan is er al dat volle, dik geschilderde groen 
van gras en bladeren. Dit schilderij maakt duidelijk dat het hem in 
landschapschilderkunst gaat om de individuele blik van de schilder 
die verscholen stukjes natuur kan transformeren tot plekken die het 
oog in verrukking brengen. Daarmee introduceert hij de belangrijkste 
negentiende-eeuwse vernieuwing van de landschapschilderkunst.

De jongere Andreas Schelfhout neemt ook, vooral in zijn vroege werk, 
op een heel eigen wijze de beschouwer mee in intiem contact met 
de natuur. Maar hij is een heel andere schilder. Zijn olieverfschets op 
papier van een boerenerf in de buurt van Den Haag uit 1825–1830 
is gestructureerd door middel van vlakken en door zones van helder 
licht, waarmee hij ruimte schept voor en achter de bomen. Schelfhout 
schildert veel dunner dan Van Troostwijk. Bomen en bladeren zijn met 
een tekenachtige nauwkeurigheid weergegeven. Maar het geheel heeft 
ook een volstrekt informele allure. Alsof je bij toeval een moment beleeft 
waarop je beseft dat schoonheid wordt geopenbaard aan de waarnemer 
van het onopvallende. Ook hier is er weer een rugfiguur die ons die 
intieme wereld binnenleidt. Wouter van Troostwijk en Andreas Schelfhout 
hebben voor ons de intimiteit van het eigen land ontdekt. Die innige 
verstandhouding met het landschap wordt heel letterlijk uitgedrukt in  
De oorsprong van Matthijs Maris uit 1860. Hier is de blik doorgedrongen 
tot de aarde, de bron zelf. 

Weer of geen weer
Op de zeventiende-eeuwse schilderijen is het weer vaak onbestemd.  
In wintergezichten van Hendrick Avercamp bijvoorbeeld is het niet echt 
koud. Het ijs dient vooral als seizoensgebonden bodem voor recreatie. 
Een kunstenaar die er als een van de eersten in slaagt om de effecten 
van een specifieke weersgesteldheid in verf te vangen is Jan van Goyen. 
Zijn Gezicht op Dordrecht gezien vanaf Papendrecht uit 1633 geeft een 
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overtuigend beeld van een onstuimige Merwede, opgezweept door een 
stevige bries en beschenen door zonlicht dat hier en daar fel door de 
wolken breekt. Het levert een heel herkenbaar beeld op van een maar  
al te Hollands weertype.

Ter gelegenheid van de grote tentoonstelling van landschapschilderkunst 
die in 1989 in het Rijksmuseum werd gehouden, kwam men op het  
idee om televisieweerman Erwin Krol het weer op Jacob van Ruisdaels 
Molen bij Wijk bij Duurstede te laten voorspellen. Dat bleek onmogelijk 
te zijn. Ruisdael had volgens de nationale weersvoorspeller drie soorten 
weer door elkaar geschilderd. De oorzaak daarvan lag ook nogal voor de 
hand: zeventiende-eeuwse kunstenaars schilderden hun landschappen 
in het atelier en daardoor zijn de weersomstandigheden er nooit een 
ervaren realiteit, net zomin als Ruisdael zich op één plek bevond toen  
hij die molen schilderde. Hij stelde zijn landschap samen met behulp van 
tekeningen en zette er een imponerende wolkenlucht boven. De wolken 
van Ruisdael overtuigen misschien niet een moderne meteoroloog, 
gewone beschouwers zijn er eeuwenlang zo door geïmponeerd dat 
een ‘Ruisdael-lucht’ een vaststaand begrip is geworden voor zowel 
geschilderde als werkelijke Nederlandse luchten met indrukwekkende 
cumuli.

Pas aan het begin van de negentiende eeuw maken meteorologische 
ontdekkingen het mogelijk de wolkenlucht te ‘lezen’ als een weer-
voorspeller. Luchten krijgen dan, behalve hun spirituele betekenis en 
hun rol als stemmingmaker in het schilderij, ook een meer realistisch 
gehalte. Constable was zich er goed van bewust dat zijn luchten ook 
waarheidsgetrouw moesten zijn. Hij trok in weer en wind eropuit met  
zijn schetsboek om luchten te schilderen, met notities over het tijdstip,  
de dag en het weertype erbij. Dat voorbeeld wordt langzaam maar zeker 
ook elders gevolgd.

Als de Nederlandse impressionisten van de Haagse School één verdienste 
hebben gehad, dan is het wel dat ze het weer van ons land tot een hoofd-
onderwerp van hun schilderijen hebben gemaakt. In 1884 schilderde  
Paul Gabriël ook een molen, niet in Wijk bij Duurstede, maar in de polder 
De Leidse Dam, bij Den Haag. Hier kan je Erwin Krol wel met succes bij 
halen. Het is niet waarschijnlijk dat Gabriël zo’n monumentaal schilderij 
buiten heeft geschilderd. Met aquarellen zal hij de weersomstandigheden 
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van dit polderlandschap als voorstudie in beeld hebben gebracht, om ze 
vervolgens uit te werken tot het schilderij. 

Algemeen wordt aangenomen dat het de Franse impressionisten waren 
die de atmosfeer in het landschap hebben gebracht. Dat moge zo zijn, 
maar dat is wel heel vaak dezelfde sfeer van een licht en euforisch 
vie des vacances. De Nederlandse impressionisten waren in Europa 
en de Verenigde Staten beroemd om hun pictorale gevoeligheid voor 
heel verschillende weersomstandigheden. Omdat wij in Nederland de 
wereldwijde roem van de schilders van de Haagse School een eeuw lang 
schandalig hebben veronachtzaamd, waren we ons lang nauwelijks 
bewust dat veel van hun beste werken zich in buitenlandse collecties 
bevinden. In musea van Boston, Glasgow, München en Moskou kun je 
de prachtigste schilderijen tegenkomen van Jozef Israëls, Anton Mauve, 
de broers Maris en hun tijdgenoten. Een van die schilderijen, Mauves 
Hollandse weg, bevindt zich in Toledo (Ohio). Het is zo bijzonder omdat 
het kan worden gezien als het natste schilderij uit de Nederlandse 
kunstgeschiedenis.

In 1880 schilderde Anton Mauve in het Gooi een landweg waarop een 
boer met drie paarden voor ons uitrijdt. Maar van rijden is eigenlijk 
nauwe  lijks sprake, het is meer een zompig voortsjokken. De lucht is grijs,  
er is bijna geen blad meer aan de bomen, de sloten staan vol en de 
landerige weg is nat en ligt vol plassen. Maar die situatie van penetrante 
treurigheid inspireert de schilder tot de mooiste symfonie van grijstonen 
die ik ken. 

Vijftien jaar later ontleent Floris Verster aan het sneeuwlandschap in 
Zuid-Holland de inspiratie tot het verrukkelijke schilderij Sneeuwstudie. 
De tuinderijen rondom Leiden worden beschenen door een rode, warme 
avondzon, waartegen de kale bomen als in een kalligrafie afsteken. Je 
zou het een icoon van de winter kunnen noemen. Kunstenaars hebben 
met zulke schilderijen ook onze ogen geopend voor de schoonheid van 
de natuur in de meest verschillende weersomstandigheden.

Het landschap en de volksziel
In het Gemeentemuseum in Den Haag bevindt zich een monumentaal 
schilderij van Jacob Maris uit 1878 van slatuintjes, of zoals we nu 
zeggen volkstuintjes. Het is een onbeduidend onderwerp, geschilderd 
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onder de meest miezerige omstandigheden. Waarom doet een schilder 
dat? Om te laten zien dat hij elk stukje van zijn omgeving onder welke 
weersgesteldheid dan ook tot kunst kan transformeren? Zeker. Maar er  
is ook nog iets anders. Hij moet ook de overtuiging hebben dat weergave 
van het vanzelfsprekend schilderachtige in de natuur ontoereikend is  
om het eigene van zijn land te verbeelden. Het is alsof dit schilderij 
ostentatief duidelijk wil maken dat schema’s voor landschappen alleen 
maar gekunstelde schoonheid opleveren. 

De bewuste zoektocht naar het karakteristieke van het eigen land, 
inclusief alle ongemakken, de ideologie van het antiarchaïsche, het 
antischematische is voor het eerst geformuleerd door de Duitse jurist Karl 
Schnaase, die in 1834 uit het Mauritshuis Niederländische Briefe schrijft. 
Hij leest ze later voor aan schilders van de Kunstakademie in Düsseldorf, 
dat toen de belangrijkste plek in Europa voor de vernieuwing van de 
landschapschilderkunst was. Staande voor schilderijen van Nederlandse 
zeventiende-eeuwse landschappen in een Nederlands museum realiseert 
hij zich dat het de taak van de schilder is om het eigene van het landschap 
zichtbaar te maken. Bij hem krijgt dat eigene een veel zwaardere 
betekenis dan het tot dusver had. Het gaat niet om uiterlijke kenmerken, 
maar om iets innerlijks: ‘In welcher Gestalt spricht die Natur den ihr 
inwohnende Geist physionomisch aus?’

De natuur, aldus Schnaase, bepaalt niet alleen het leven van boeren 
en herders, maar van elke inwoner van een land, omdat de natuur 
hier is zoals die is, zijn de mensen er zoals ze zijn. Het ware leven van 
een landschap ligt in zijn klimatologische individualiteit. Het gaat niet 
om mooi weer spelen in Arcadië! Juist de obstakels, de ruigheid en de 
onherbergzaamheid van een landschap zijn van belang, omdat de eigen 
natuur doordringt in ‘das ganze geistige Wesen des Volks, wie das Blut 
den Körper, und wird so zum Volkskarakter’. Hier begint het denken over 
Blut und Boden. De echo van deze opvatting over landschap en volksziel 
klinkt door de hele negentiende en twintigste eeuw.

Wie zoals de landschapschilder uit is op de fysionomie van de natuur, 
moet zich realiseren dat hij in de verbeelding daarvan moet doordringen 
tot de volksziel die daarin tot uitdrukking komt. Natuurlijk zat Jacob Maris 
bij het schilderen van slatuintjes in de regen niet aan deze hegeliaanse 
natuuropvatting van Schnaase te denken. Maar dat het nationale 
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landschap een metafoor was voor het eigen volk, was in Maris’ wereld 
een algemeen geaccepteerde notie. Het klimaat, de grondgesteldheid, 
het voedsel dat van die aarde kwam, alles droeg bij aan het karakter van 
de bewoner, zijn ‘geaardheid’. 

Het persoonlijke landschap
Dat nationale landschap, dat door zijn thema algemeen is, wordt aan 
het einde van de eeuw vervangen door een weergave die is gevoed door 
de uiterst persoonlijke blik van de kunstenaar. Jan Voerman schildert 
nog wel de rivierpolders en de Hollandse koe, maar maakt er zijn eigen 
particuliere universum van. Dat deed hij ook letterlijk. Na een periode in 
Amsterdam trok hij zich terug in Hattem, gelegen in zijn geboortestreek. 
Het landschap van de IJssel schilderde hij als bevroren momenten,  
een eindeloze serie van licht, lucht en water.

Vrijwel tegelijk schildert Vincent van Gogh zijn Franse landschappen. 
Ze worden vanaf 1892 in Nederland tentoongesteld en dan blijkt 
het particuliere universum nog veel verder te kunnen gaan dan de 
individuele verbeelding van de werkelijkheid en drukt het landschap 
de stemming van de kunstenaar uit. Dat voorbeeld deed de Hollandse 
aarde verschuiven. Mondriaan, Sluijters, Altink – ze krijgen allemaal 
rechtstreeks of via andere schilders een tik van Van Gogh mee. Sluijters’ 
Maannacht is geschilderd bij Laren, maar lijkt nog slechts een aanleiding 
te zijn voor een symfonie in blauw, rood en paars. Op dezelfde manier 
gebruikt Mondriaan het landschap om zichzelf te scholen in lijn, diepte 
en verhoudingen. We kijken nu niet zozeer door de ogen van de schilder 
naar het landschap, maar zien direct in zijn ziel.

Het verloren landschap
In het Rijksmuseum bevindt zich een charmant en verrassend modern 
aandoend werkje van Charles Rochussen. Het is geschilderd bij 
gelegenheid van de opening van de renbaan in Scheveningen op  
3 augustus 1846. Het laat zich aanzien als een vlotte vrolijke reportage. 
Maar het is ook een uitzicht dat niet meer bestaat. Die lege velden zijn  
er niet meer en de kerk van Scheveningen met daarachter het paviljoen 
Von Wied (nu museum Beelden aan Zee) hebben gezelschap gekregen 
van kolossale gebouwen. Deze wereld tussen de Gevers Deynootweg,  
de Badhuisweg en de Stevensstraat is nu volgebouwd en geldt als een  
van de spectaculairste mislukkingen van stedebouwkundige planning  
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in Nederland. Het schilderij documenteert dus ook een verloren 
landschap.

Het Musée des Augustins in Toulouse bezit een schilderijtje van de 
achttiende-eeuwse Haagse schilder Paulus La Fargue. Het is het pendant 
van een ander schilderijtje uit het Haags Historisch Museum. Beide tonen 
een wandeling langs de Rijswijkse Weg en de bocht van Guinea vlak 
buiten Den Haag. Waar toen het leven voortkabbelde, daar raast nu 
het verkeer langs rijen flats. Een ander sprekend voorbeeld van verloren 
schoonheid is het landschap met de ruïne Kostverloren van Jacob van 
Ruisdael. Van het schilderachtige polderlandschap langs de Amstel  
dat ook bij Rembrandt zo geliefd was, is nog een kleine reep over, 
ingeklemd tussen de rivier en Buitenveldert en overschaduwd door  
een immer zichtbare Arena.

Soms zou je foto’s willen laten zien om de huidige situatie te contrasteren 
met het geschilderde landschap van toen. Dat levert zonder twijfel 
frappante combinaties van beelden op, zoals mij duidelijk werd toen ik 
een foto in handen kreeg van het gezicht op Amersfoort vanaf de positie 
waar Withoos de tekeningen voor zijn stadsgezichten maakte. 
Er is dan alle reden om te treuren over de verrommeling van het 
Nederlandse landschap. Maar leek het ons nogal goedkoop effectbejag 
om zo’n foto naast het schilderij te presenteren. De bevolking in ons 
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land is in de laatste drie eeuwen meer dan verzevenvoudigd. In plaats 
van te treuren over wat dat allemaal aan natuur heeft gekost, kan een 
onbevangen wandelaar evengoed onder de indruk komen van hoeveel 
ervan dankzij planning is overgebleven. In elk geval is de verrommeling 
niet zover voortgeschreden dat de esthetische ontginning van Nederland 
door schilders van vroeger nu voor ons onherkenbaar is geworden. Wat 
kunstenaars ooit van ons land in beeld brachten, kunnen wij nog steeds  
in de ons omringende natuur als de schoonheid van ons land ervaren.

Ten slotte
Om veertig geschilderde landschappen uit duizenden te kiezen, moet  
je weten wat je zoekt. Om dat te weten moet je competente gespreks-
partners vinden. Je hebt intensieve gesprekken nodig om al te grote 
willekeur in de keuze van schilderijen te vermijden. Huigen Leeflang en 
Jenny Reynaerts waren de beste gesprekpartners die ik mij kon wensen. 
Ik heb gemerkt dat samen met Huigen en Jenny proletarisch winkelen 
– dus zonder te betalen het mooiste uitzoeken en meenemen voor een 
tentoonstelling – veel meer oplevert dan in je eentje bezig zijn. Carin 
Reinders heeft als directeur van CODA met haar enthousiasme ons 
begeleid en een sfeer geschapen waarin ‘De ontdekking van Nederland’ 
een avontuur is geworden dat ik niet licht zal vergeten.
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Het landschap van de menselijke maat
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Het is een bijzonder land, dat Nederland dat zijn contouren krijgt 
aan de hand van de ontdekkingsreis die Henk van Os voor ons heeft 
samengesteld. Het is geen land van dramatische rotspartijen, verlaten 
vlaktes, woeste rivieren of ondoordringbare naaldbossen. Hier en daar, 
zoals op Jan van Goyens Gezicht op Haarlem en de Haarlemmermeer, 
maken de lage horizon en de grote ruimte van de het platte landschap 
de mens klein, maar hij wordt nergens nietig: de twee rustende 
landarbeidsters staan geheel in verhouding met de polder waarover  
zij uitkijken. Andere schilderijen, zoals Paul Gabriëls Watermolen in  
de polder ‘de Leidsche Dam’ bij Den Haag, doorbreken de hoogte van  
de lucht met onmiskenbare tekenen van menselijke activiteit: de koeien  
en vooral de molen die majestueus uittorent boven het landschap.  
Op dezelfde manier domineert het verticale, witte vlak van de gevel op 
Het Huis Kostverloren aan de Amstel van Jacob Ruisdael. Weer andere 
schilderijen laten de menselijke aanwezigheid zien in de intimiteit van  
het landschap, zoals Meindert Hobbema’s Watermolens van Singraven  
bij Denekamp of Joris van der Haagens Panorama bij Arnhem. 
Zonder uitzondering stralen de schilderijen van ‘De ontdekking van 
Nederland’ rust en zelfvertrouwen uit. Het is een veilig landschap, 
waar de bomen vaak roerloos staan en het zonlicht in parallelle banen 
valt, zodat intieme doorkijkjes ontstaan, zoals op het Boerenerf van 
Andreas Schelfhout, waar we met de menselijke figuur op de voorgrond 
meekijken naar een open plek in het bos. Dit is een land waar de mens 
zich zorgeloos in de natuur kan bewegen en waar de stad nooit ver weg 
is, zoals op het vroege werk van Esaias van de Velde, Duinlandschap 
met ruiters uit 1614. Zelfs op het door Henk van Os in zijn inleiding 
aangehaalde strandgezicht van Jan Hendrik Weissenbruch biedt de mens 
weliswaar de schaalaanduiding om ons ‘de immense weidsheid (…) nog 
intenser te laten ervaren’, maar deze natuur boezemt ons geen angst 
in. De schaal is slechts relatief. De overwegend groene velden en de 
veelheid van bomen weerspiegelen de vruchtbare bodem. Landschap en 
stad zijn nauw verweven, zoals op Kleingarenbaan van Joris Herst, waar 
we direct achter de schutting weer koeien in de wei zien grazen, of op 
Paulus La Fargues Rijswijkseweg uit 1772, die aan de ene kant omzoomd 
wordt door huizen en aan de andere door een weiland met een paard en 
kippen. Zelfs in gezichten op steden is het agrarische altijd dichtbij: op het 
schilderij van Hendrick ten Oever met een gezicht op Amersfoort, staan 
naast de baders, de onverstoorbare koeien. 
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Dit Nederland wordt bewoond door mensen die weten dat zij de natuur 
zelden hoeven te vrezen en vaak zelfs domineren, want het landschap 
zelf is grotendeels door mensenhanden gemaakt. In zo’n landschap op 
mensenschaal is de boer met zijn hoeves en dieren bijna nergens ver weg. 
We zien boerderijen en huizen, dijken en greppels, paarden, koeien en 
schapen, aangeplante bomen en keurige graslanden. De velden vormen 
afwisselende stroken groen. Dit is het land van de menselijke maat. 
Een land ook van water en van lucht, hoe kan het anders, maar vooral 
van functioneel water, afwateringssloten en kanalen en rivieren die 
voor transport worden gebruikt. Het mooiste is dit te zien op Molens te 
Giethoorn van Willem Bastiaan Tholen, waar een smal, helder uitgelicht 
bruggetje over een sloot op de voorgrond de twee kleine wandelaars in 
perspectief zet, die anders naast de molens zouden zijn verdwenen. In 
het land van de menselijke maat is alles de mens goed gezind. De luchten 
zijn hoog maar niet overweldigend, met wolken die geen onweer maar 
eerder milde regen voorspellen, zelfs op Jan Voermans Bewogen lucht. 
Alleen op Hollandse weg van Anton Mauve regent het, maar ook daar 
zien we dat achter de wolken de lage zon al aan kracht wint. Trots steken 
de torens van Amersfoort bij Matthias Withoos boven het landschap uit, 
terwijl de huizen en de landerijen baden in een mild licht. Ook de zee, 
onze aartsvijand, is bijna altijd kalm, net als de rivieren. Op Johan Conrad 
Greives Bomvrije kazerne te Vlissingen is het enige dreigende element 
de kazerne zelf en misschien de steven van de grote vissersboot op het 
strand, maar niet het gladde, spiegelende oppervlak van de zee. En 
zelfs op het schilderij waar de dreiging wel voelbaar is, het dramatische 
Inundatie van Hendrik Chabot, zijn het opnieuw de boerderijen die het 
centrale thema vormen en niet het geweld van de natuur. Het enige 
schilderij waar de mens echt afwezig is, is dat van Jan Toorop, Zee te 
Katwijk, waar we slechts de golven zien. Maar ook deze zee is eerder  
een neutrale aanwezigheid en ons niet kwaad gezind. 
Het Nederlandse landschap dat wij zo aan de hand van Henk van Os 
ontdekken, is bijna zonder uitzondering een agrarisch landschap.1 
Het is dus allereerst een landschap van boeren, dat zich in de loop van 
de tijd ontwikkelt naar een landschap van steden die verknoopt zijn 
met het platteland. Ook toen vanaf het einde van de achttiende eeuw 
de verstedelijking toenam, bleef het agrarische karakter bijna overal 
behouden, en dat was zo tot ver in de twintigste eeuw. Zelfs in De 
vissersvloot van Veere van Jan Toorop wordt een groot deel van het 
schilderij ingenomen door velden. En overal – nogmaals met uitzondering 
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van het eerdergenoemde schilderij van Toorop, Zee te Katwijk – gaat het 
om landschap dat het resultaat is van menselijk ingrijpen. In één geval 
is dat ingrijpen zelf het onderwerp, op Veenderij in werking (1650) van 
Jacob Sibrandi Mancadan. Soms is er een duidelijke verwijzing naar de 
aanwezigheid van de mens in het landschap, al is het landschap zelf 
het onderwerp van het schilderij: op het Gezicht te Eext van Egbert van 
Drielst zien we pas in tweede instantie links in het bos, verscholen tussen 
de hoge bomen, twee huisjes en wroetende varkens, en zelfs een ladder 
die tegen een boom staat. Soms is die verwijzing voor de toeschouwer 
verborgen. Soms is de mens ogenschijnlijk afwezig, zoals op het schilderij 
De oorsprong (Bosgezicht te Oosterbeek), (1860) van Matthijs Maris, 
waar we een woest bos op een helling zien. Maar voor de kenner van het 
Nederlandse landschap bestaat er geen twijfel. Dit bos is onderhevig aan 
erosie: de boomwortels zijn blootgespoeld, de vruchtbare humuslaag is 
deels afgegraven, er is gekapt en het losse hout is weggehaald. En zelfs 
de strand- en zeezichten zijn niet helemaal ongerept, want al vroeg is de 
mens begonnen met het beplanten, beschermen en gebruiken van strand 
en duinen (zoals mooi te zien is aan het omgeploegde strand op het 
schilderij De Renbaan te Scheveningen van Charles Rochussen).
Wat we dus zien op deze ontdekkingstocht door Nederland zijn in feite 
cultuurlandschappen, zoals men ze noemt ter onderscheiding van de 
ongerepte natuur. Meer dan in welk ander land dan ook is in Nederland 
het landschap het product van menselijk handelen, van het veroveren en 
vervormen van natuurlijke ecosystemen ter wille van de overleving van de 
mens. God schiep de wereld, maar de Nederlanders maakten Nederland. 
De oorspronkelijke vegetatie van Nederland was een gesloten, gematigd 
bladverliezend loofbos, met eiken, linden, essen, iepen en beuken. 
Oorspronkelijk althans in die zin dat deze boomsoorten zich vanaf het 
beëindigen van de laatste ijstijd in ons land vestigden (dus vanaf ongeveer 
9000 jaar geleden). Ecologisch gesproken is dat zogenaamde oerbos dus 
een zeer recente verschijning. 
Dat oerbos zien we op geen enkel schilderij, alleen hier en daar herinneren  
een paar oude eiken, of een bosje, aan wat ooit bos geweest moet zijn.  
De afwezigheid van het oerbos is het gevolg van de landbouw. Uit 
pollenonderzoek2 weten we dat het oorspronkelijke bos langzaam begon 
te verdwijnen vanaf 5000 jaar geleden, doordat de mens het bos open 
kapte om weiden en akkers aan te leggen. Als de boer zich tijdelijk weer 
terugtrok en ook het vee van de weiden verdween, kwam spontaan het 
bos weer terug. Maar in de loop van de tijd, juist door het beweiden van 
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de bos – het begrazen en vertrappen van de jonge zaailingen – werd 
uiteindelijk de kans op herstel steeds kleiner. Daardoor ontstonden 
parkachtige landschappen, met hier en daar restjes bos. Door nog 
intensiever grondgebruik degradeerde dit parklandschap tot grasland en 
heide, vooral op natte of zandige gronden (waar zelfs grote verstuivingen 
ontstonden). Die intensivering betekende niet alleen het begrazen en het  
kappen van hout en riet, maar ook het gebruiken van de vruchtbare 
bovenlaag van de bos- en heidebodem om boerenland elders te verrijken, 
waardoor de typische hooggelegen essen of engen ontstonden, een 
typisch Nederlandse traditie. Dat diverse, open landschap met parkachtige 
stukjes, vruchtbare velden, weides en heide kent een grote rijkdom aan 
flora en fauna. Die biologische diversiteit is dus, om het oneerbiedig te 
zeggen, een onbedoeld bijproduct van de landbouw. De landbouw en 
in het algemeen het gebruik van land en water (bijvoorbeeld ook voor 
veenafgravingen en bemalen) heeft dus een aantal nieuwe biotopen, 
leefomstandigheden voor planten en dieren, gecreëerd. Een bijproduct 
van grote esthetische waarde: het landschap van ‘De ontdekking van 
Nederland’.3 
Wat de schilders in ‘De ontdekking van Nederland’ ons tonen, is een ten 
diepste agrarisch landschap, op menselijke maat, een veilig parkachtig 
decor waar de mens niet zijn nietigheid ervaart, maar eerder zijn 
verbondenheid met alles om hem heen. Het zijn juist deze landschappen 
(het rivierengebied met zijn ruime zichtlijnen, de verstilde heidevelden 
en de knusse beekdalen) die vanaf het begin van de twintigste eeuw 
de toetssteen zijn geweest van de opkomende natuurbescherming. 
Juist toen in de loop van de negentiende eeuw de verstedelijking op 
ongekende schaal onmiskenbare veranderingen teweegbracht, werden  
er opvallend vaak rurale en ‘natuurlijke’ landschappen geschilderd.  
Of dat vaker gebeurde dan eerder, valt niet te onderbouwen, aangezien  
we slechts een selectie van schilderijen voor ons hebben.4 In ieder geval is 
een aantal markante landschappen waarin de agrarische elementen van 
belang zijn afkomstig uit de negentiende en begin twintigste eeuw, van 
Wouter van Troostwijks Bleekveldje in Gelderland (1805–1810) via Floris 
Versters Sneeuwstudie met zijn knotwilgen en vruchtbomen uit 1895  
tot een uitloper naar Rode boerderij (1924) van Jan Altink.
Daarmee gaven de landschapschilders de vanzelfsprekendheid van het 
agrarische landschap een eigen schoonheid. Zo bereidden zij de weg 
voor een nieuw bewustzijn van het landschap als iets dat bewaard moest 
worden. Zij waren mallenmakers, zoals Henk van Os zegt:  
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zij legden letterlijk een lijst rondom de natuur, waardoor wij niet alleen 
de schoonheid van de natuur kunnen beleven, maar waarmee zij ook 
de natuur aan ons presenteren als waarde op zich. Een waarde dus die 
beschermd moet worden. Het einde van de negentiende eeuw en het 
begin van de twintigste eeuw vormden de jaren van Jac. P. Thijsse en  
Eli Heimans, de oervaders van de natuurbescherming en de oprichters van 
de Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten en de Nederlandse 
Natuurhistorische Vereniging, de oudste organisaties op dat gebied. 
Daarmee ontstond voor het eerst het begrip natuurbescherming of 
natuurbehoud. Thijsse en Heimans waren van huis uit ornithologen en 
hun bemoeienis met de natuur was in eerste instantie ingegeven door het 
verlangen broedgebieden van vogels te beschermen. Voor een groot deel 
bevonden die gebieden zich aan de rand van landbouwgebieden, zoals 
op Texel (waar Thijsse enkele jaren werkte) en in het Naardermeer. Maar 
al snel werd duidelijk dat niet alleen de ‘ruige’, ogenschijnlijk ongebruikte 
natuur beschermd moest worden,5 maar juist de overgangsgebieden 
tussen landbouw en ruigte, tussen bos en weiland, tussen heide en 
beekdal. In dat typisch Nederlandse parklandschap dat door zijn ecologie 
van geleidelijke overgangen (tussen nat en droog, vruchtbaar en 
onvruchtbaar, brak en zoet, uit of juist in de wind) een grote diversiteit 
aan soorten herbergt. 
In de loop van de twintigste eeuw is het begrip natuurbeheer verder 
uitgebouwd en verfijnd. Niet alleen zou natuur beschermd worden,  
maar waar deze al verdwenen was, moest natuurbouw gepleegd worden, 
een begrip dat aangeeft dat wij natuur ook bewust kunnen creëren 
en planmatig ontwerpen. Daarbij kwam een toenemende kritiek op 
de rol van de landbouw als vernietiger van natuurwaarden. Vanaf het 
begin van de twintigste eeuw zijn vele van deze cultuurlandschappen 
verdwenen door schaalvergroting, intensivering en rationalisering van 
het boerenbedrijf – een proces dat zijn landschappelijk hoogtepunt 
vond in de ruilverkavelingen van de jaren zeventig. Dat creëerde een 
merkwaardige en in zekere zin tragische paradox: dezelfde landbouw 
die in hoge mate verantwoordelijk was voor het ontstaan van gewenste 
cultuurlandschappen, vernietigde deze ook. Er ontstond een heftige 
discussie die tot vandaag voortduurt over wat de oorspronkelijke natuur 
van Nederland dan eigenlijk was: hoorden daar de grote grazers en 
het damhert bij en ook de naaldbomen (die van huis uit – na de laatste 
ijstijd – hier niet voorkwamen)? Kan en moet de landbouw een rol spelen 
in het handhaven van het landschap? Dit laatste is gemeengoed nu de 
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‘ecologische diensten’ van de landbouw door de Europese Unie erkend  
en beloond worden. 
En hoe zal het verder gaan met onze beelden van de natuur? Volgens 
een recente enquête vinden jongeren de natuur saai. Bos en hei zijn 
hoogstens een plek om te crossen met een motor, en desnoods kan 
een stadspark enige genade vinden in hun ogen, als ontmoetingspunt.6 
Anderen roemen de toename van het aantal golfbanen als een zegen 
voor de natuur. In de schilderkunst zijn ze nog niet vertegenwoordigd, 
maar ooit zou ik de landschappen van ‘De ontdekking van het Nederland 
van de 21e eeuw’ willen zien. Want, vrij naar Simon Schama,7 een 
landschap is het doek waarop wij onze obsessies en idealen over de 
natuur projecteren – dan zijn de landschapschilders degenen die ons 
daarvoor de vormen aanreiken, nu en in de toekomst.
Wat het ijkpunt voor de oorspronkelijke natuur is, zal altijd wel de 
centrale vraag voor de natuurbescherming blijven. Ecologen blijven 
daarover verdeeld. Maar voor bijna alle Nederlanders valt de schoonheid 
van de natuur samen met het kleinschalige agrarische landschap, met 
afwisselende hoge en lage vegetatie, bosjes en bos. Dat is het ideale 
beeld dat keer op keer bevestigd wordt in enquêtes: de Nederlander  
wil koeien in de wei zien met knotwilgen en rietgekapte boerenhoeves, 
en hier en daar een gebied met zandverstuivingen en bloeiende heide. 
Dat is het beeld dat zich in ons collectieve geheugen heeft vastgezet,  
in hoge mate dankzij onze landschapschilders.
Dat beeld is overigens veel ouder dan de periode van het ontstaan van  
de natuurbescherming. Vanaf Hendrik ten Oevers badende dames 
langs de IJssel uit 1675 is ons dominante beeld dat van het arcadische 
agrarische landschap dat rust en zelfvertrouwen uitstraalt, waar in de 
intimiteit van koeien, bomen en hoeves de mens zich veilig weet omdat 
de natuur ons welgezind is. En omdat uiteindelijk in Nederland, in het 
landschap en anderszins, de menselijke maat de maat der dingen is. 
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Hendrick Avercamp, IJsvermaak buiten de muren van Kampen, 1613–1615 
paneel, 44,5 x 72,5 cm
Particuliere collectie
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Esaias van de Velde, Duinlandschap met ruiters, 1614
paneel, 25 x 33 cm
Rijksmuseum Twenthe, Enschede
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Jan Josefsz. van Goyen, Gezicht op Dordrecht gezien vanaf Papendrecht, 1633
paneel, 47 x 73 cm
Koninklijk Kabinet van Schilderijen Mauritshuis, Den Haag
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Jan Josefsz. van Goyen, Gezicht op Haarlem en de Haarlemmermeer, 1646
paneel, 34,6 x 50,5 cm
The Metropolitan Museum of Art, New York
Aankoop, 1871 (71.62)
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Joris van der Haagen, Panorama bij Arnhem (linker helft), 1649
doek, 66 x 89 cm
Koninklijk Kabinet van Schilderijen Mauritshuis, Den Haag
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Joris van der Haagen, Panorama bij Arnhem (rechter helft), 1649
doek, 66 x 89 cm
Koninklijk Kabinet van Schilderijen Mauritshuis, Den Haag

ontdekkingOPMAAK-07.indd   48 06-05-2008   10:02:26



49

ontdekkingOPMAAK-07.indd   49 06-05-2008   10:02:27



Aert van der Neer, Landschap bij maanlicht, 1650
paneel, 74 x 68 cm
Dordrechts Museum, Dordrecht
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Jacob Sibrandi Mancadan, Veenderij in werking, 1650
doek, 131 x 182 cm
Groninger Museum, Groningen
Bruikleen van de Stichting de Ploeg, Groningen
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Jacob Isaacksz. van Ruisdael, Het Huis Kostverloren aan de Amstel bij Amsterdam, ca. 1660
doek, 96 x 108 cm
Amsterdams Historisch Museum, Amsterdam
Verworven met steun van de Vereniging Rembrandt 

’k Dryf langs uw kristallen paden,
Langs het vlak uws zilvren vloeds 
Met myn vlotte waterkoets;
’k Mag op nieuw myn oog verzaden,
Lieflykvloeijende Amstelstroom!
In verrukkende gezichten.
Puiksieraden voor myn dichten.
’k Vier myn’ geest den vryën toom.

Nicolaas Simon van Winter

Nicolaas Simon van Winter 

(1718–1795), uit  

De Amstelstroom, in zes 

zangen (Amsterdam 1755).
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Adriaen van de Velde, Strandgezicht, 1663–1665
paneel, 42 x 54 cm
Koninklijk Kabinet van Schilderijen Mauritshuis, Den Haag
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Meindert Hobbema, De watermolen van Singraven bij Denekamp, 1665–1670
paneel, 60 x 84,5 cm
The National Gallery, Londen

O koele watervliet!
Gij die uw driftjes schiet
In kristallijne stroompjes;
Hoe liefelijk en zoet
Speelt in uw watervloed,
’t Gewemel van de boompjes!

Jan Harmensz Krul

Jan Harmensz Krul 

(1601/2–1646), uit ‘Zomer’ 

(Amstelsche linde, 1627).
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Matthias Withoos, Gezicht op Amersfoort, 1671
doek, 249 x 428 cm
Museum Flehite, Amersfoort
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Hendrick ten Oever, Gezicht op Zwolle, 1675
paneel, 87 x 66,7 cm 
Torrie Collection, University of Edinburgh, Talbot Rice Gallery of Art, Edinburgh
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Paulus Constantijn La Fargue, De Bocht van Guinea gezien naar de Wagenbrug 
(het tegenwoordige Huygenspark) in Den Haag, 1772
doek, 38 x 53 cm
Haags Historisch Museum, Den Haag
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Paulus Constantijn La Fargue, Rijswijkseweg, Den Haag, 1772
doek, 38 x 53 cm
Musée des Augustins, Toulouse
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Joris Herst, De kleingarenbaan in Gouda, 1795
doek, 75 x 57 cm
MuseumgoudA, Gouda
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Jan Kamphuijsen, De hofstede hartelust met een dame en een heer op de voorgrond, 1795
doek, 55 x 68 cm
Museum van Loon, Amsterdam
Bruikleen van het Amsterdams Historisch Museum, Amsterdam

Welige akkers, groene boomen,
Malsche weiden, dartel vee,
Nieuwe boter, zoete meê,
Klaere bronnen, koele stroomen,
Frissche luchten: overvloet
Maekt het buitenleven zoet.

Hubert Korneliszoon Poot

Hubert Korneliszoon Poot 

(1689–1733),  

uit ‘Akkerleven’  

(Gedichten I, 1716).
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Jan Kamphuijsen, De hofstede Hartelust aan de Sloterweg bij Amsterdam, 1795
doek, 54 x 69 cm
Museum van Loon, Amsterdam
Bruikleen van het Amsterdams Historisch Museum, Amsterdam
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Wouter Johannes van Troostwijk, Bleekveldje aan de oever van een beek in Gelderland, 1805–1810
doek, 53 x 63 cm
Rijksmuseum Twenthe, Enschede
Bruikleen van het Rijksmuseum, Amsterdam

Lief beekje dat daar kronkelt,
En zagtjes murm’lend vloeit,
Zo aangenaam verdonkerd
Door ’t lommer dat hier groeit!
Ik zet mij onder de eiken
Op ’t zwellend oevermosch,
Geen zorg kan mij bereiken
Hier in dit zalig bosch.

Elisabeth Maria Post

Elisabeth Maria Post 

(1755–1812), uit  

‘Aan een beek’  

(Gezangen der liefde, 1794).
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Jacob van Strij, Landschap met rivieren en geboomte in de omgeving van Dordrecht, 1810
doek, 71 x 95 cm
Dordrechts Museum, Dordrecht
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Egbert van Drielst, Gezicht te Eext, 1810
doek, 110 x 145 cm
Drents Museum, Assen
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Andreas Schelfhout, Boerenerf, 1825–1830
olieverf op papier op paneel, 29 x 28 cm
Rijksmuseum, Amsterdam
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Charles Rochussen, De renbaan te Scheveningen geopend op 3 augustus 1846, 1846
paneel, 32 x 42 cm
Rijksmuseum, Amsterdam
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Jan Hendrik Weissenbruch, Aan de Lek bij Elshout, 1850
doek, 63,5 x 84,5 cm
Teylers Museum, Haarlem
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Matthijs Maris, De oorsprong (bosgezicht bij Oosterbeek), 1860
doek, 31,5 x 46,4 cm
Gemeentemuseum Den Haag
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Johan Conrad Greive, Bomvrije kazerne te Vlissingen, 1860
paneel, 33 x 52 cm
Rijksmuseum, Amsterdam
Bruikleen van het Amsterdams Historisch Museum, Amsterdam
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Jacob Maris, Slatuintjes bij Den Haag, 1878
doek, 64 x 55 cm 
Gemeentemuseum Den Haag
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Anton Mauve, Hollandse weg, 1880
doek, 50,5 x 36,8 cm
The Toledo Museum of Art, Toledo (Ohio)
Schenking Arthur J. Secor
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Willem Bastiaan Tholen, Molens te Giethoorn, 1882–1884
doek, 94,5 x 150,5 cm
Particuliere collectie
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Paul Gabriël, Watermolen in de polder ́ de Leidsche Dam´ bij Den Haag, 1884
doek, 66,6 x 100 cm 
Dordrechts Museum, Dordrecht

De molen op den hogen dam
Gaat zwaar. Hij rekt zijn roeden stram,
En lomer, lomer, lomer gaan
De wieken, tot ze stille staan.
Zo roerloos staat hij aan de wiel,
Alsof de slaap hem overviel;
Wat avondrood gloeit nog omhoog
In ’t donker van zijn vensteroog.

Gijsbertus Wilhelmus Lovendaal

Gijsbertus Wilhelmus 

Lovendaal (1847–1926),  

uit ‘Avondliedje’  

(Licht geluid, 1911).
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Jan Toorop, Novembermiddag (wilgen), 1886
doek, 64,5 x 76,5 cm
Gemeentemuseum Den Haag
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Jan Hendrik Weissenbruch, Strandgezicht, 1887
doek, 64 x 85 cm
Gemeentemuseum Den Haag

Grauw is uw hemel en stormig uw strand,
Naakt zijn uw duinen en effen uw velden,
U schiep natuur met een stiefmoeders hand, – 
Toch heb ik innig u lief, o mijn Land!

Everhardus Johannes Potgieter

Everhardus Johannes 

Potgieter (1808–1875), uit 

‘Holland’ (In Zweden, 1832).
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Jan Toorop, Zee te Katwijk, 1887
doek, 86 x 96 cm
Rijksmuseum, Amsterdam

De Zee, de Zee klotst voort in eindelooze deining,
De Zee, waarin mijn Ziel zich-zelf weerspiegeld ziet;
De Zee is als mijn Ziel, in wezen en verschijning,
Zij is een levend Schoon en kent zich-zelve niet.

Willem Theodoor Kloos

Willem Theodoor Kloos 

(1859–1938), uit ‘Van de 

Zee’ (Verzen, 1894).
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Floris Verster, Sneeuwstudie, 1895
doek, 30 x 51 cm
Kröller-Müller Museum, Otterlo 
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Jan Voerman (senior), Bewogen lucht, 1900–1910
paneel, 47 x 57 cm
Stedelijk Museum, Kampen

’t Wordt voorjaar langs de IJssel bij Veecaten.
Wolken en licht, in wisselende staten,
scheppen een Voerman: een opalen zwerk
dat hemels is en Hollands bovenmate.

Ida Gerhardt

Ida Gerhardt (1905–1997), 

uit ‘Herkenning’ 

(Verzamelde gedichten, 

Amsterdam: Athenaeum – 

Polak & Van Gennep, 1995).
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Jan Weissenbruch, Te Noorden bij Nieuwkoop, 1901
doek, 34 x 41 cm
Dordrechts Museum, Dordrecht 
Bruikleen van het Instituut Collectie Nederland, Rijswijk/Amsterdam
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Jan Toorop, De vissersvloot van Veere, 1907
paneel, 48 x 62 cm
Centraal Museum, Utrecht
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Jan Sluijters, Maannacht IV, 1912
doek, 80 x 126 cm
Caldic Collectie, Rotterdam

De maan breekt de wolken uiteen; 
en stromende uit die wel breken 
kolken en kreken, gletschers en meren 
naar alle verten uiteen.

Hendrik Marsman

Hendrik Marsman 

(1899–1940),  

uit: ‘Maannacht’  

(Verzameld werk, 

Amsterdam: Em Querido’s 

Uitgeverij, 1987).
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Jan Altink, De rode boerderij, 1924
doek, 60,5 x 70,5 cm
Groninger Museum, Groningen

Boven mijn hoofd hebt gij uw lucht gebreid:
Een hemel, rijk van zon en wijd van wind –
Terwijl ik juichend door de ruimten schrijd,
Of aan uw borst lig als een drinkend kind.

Martinus Nijhoff 

Martinus Nijhoff 

(1894–1953), uit ‘Holland’ 

(Verzamelde gedichten, 

Amsterdam: Bert Bakker, 

2001).
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Jan Altink, Rode koetjes, 1927
doek, 50,5 x 60 cm 
Groninger Museum, Groningen 
In bruikleen van de Stichting de Ploeg, Groningen
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Henk Chabot, Inundatie, 1944
doek, 114 x 139 cm
Chabot Museum, Rotterdam

De zachte dieren draaiden in het wilde water rond,
koren en grassen smoorden in den zouten grond,
boomkruinen zwierden langs groene haren
verlaten door de kwetterende vogelscharen.

M. Vasalis

M. Vasalis (1909–1998),  

uit ‘Eerst was het water ...’  

(rijmprent uit 1946 ter 

herinnering aan het 

doorsteken van de 

Wieringermeerdijk in de 

laatste oorlogsmaanden).
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Andere publicaties van de samenstellers over landschapschilderkunst
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Henk van Os

Het eigene en het andere. Een uitje in de geschilderde natuur (oratie 
Universiteit van Amsterdam, 25 april 1997), Amsterdam: Amsterdam 
University Press, 1997.

‘De Ploeg in Bergen – de keuze van Henk van Os, uit drie particuliere 
collecties’, Kranenburgh Cahier nr. 7, 1999.

‘Mancadan. Italianate painter in the remote North’, in: A.W.A. Boschloo, 
E. Grasman en G.J. van der Sman (red.), ‘Aux Quatre Vents’. Festschrift for 
Bert W. Meijer, Florence 2002, p. 329-330.

‘Voor het eerst’, in: D. Jackson en P. Wageman (red.), Het Russische 
landschap, tent.cat. Groningen (Groninger Museum), Schoten (België) 
2003, p. 12-49/‘Russian landscapes: A première’, in: D. Jackson en 
P. Wageman (red.), Russian Landscape in the Age of Tolstoy, tent.cat. 
Londen (National Gallery), Schoten (België): BAI, 2004, p. 12-49.

Moederlandse geschiedenis, Boekenweekessay, CPNB, Amsterdam 2005.

‘The painter he findes at his Easill at worke’, in: M. van den Doel et 
al. (red.), The Learned Eye. Regarding Art, Theory, and the Artist’s 
Reputation. Essays for Ernst van de Wetering, Amsterdam: Amsterdam 
University Press, 2005, p. 206-213.

Droom van Italië, tent.cat. Den Haag (Mauritshuis), Zwolle: Waanders, 
2006.

‘Culturele landverraders’, De Groene Amsterdammer, 131 (2007)  
nr. 7, p. 28-29; ook gepubliceerd als: ‘The Italianates: traitors to their 
Fatherland?’, Kunstchronik, Heft 7, juli 2007, p. 265-267 (n.a.v. tent. 
‘Nicolaes Berchem. In het licht van Italië’, Haarlem: Frans Hals Museum, 
16 december 2006–15 april 2007).
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Huigen Leeflang

— en B. Bakker, Nederland naar ’t leven. Landschapsprenten uit de Gouden 
Eeuw, tent. cat. Amsterdam (Museum Het Rembrandthuis), Zwolle: 
Waanders 1993.

‘Het aards paradijs. Het Haarlemse landschap in 16de- en 17de-eeuwse 
literatuur en beeldende kunst’, in: De trots van Haarlem. Promotie van een 
stad in kunst en historie, tent.cat. Haarlem (Frans Hals Museum; Teylers 
Museum), Haarlem 1995, p. 115-126.

‘Dutch Landscape: the urban view. Haarlem and its environs in literature 
and art, 15th–17th-century’, in: R. Falkenburg et al. (red.), Natuur en 
landschap in de Nederlandse kunst 1500–1850/Nature and Landscape in 
Netherlandish Art 1500–1850 (Nederlands Kunsthistorisch Jaarboek 48), 
Zwolle: Waanders 1998, p. 52-115.

‘Ut Pictura non Poesis (Painting is not like poetry). Landscape as a subject 
in 17th century Dutch art’, in: Dutch Art in the Age of Rembrandt 
and Vermeer. Masterworks of the Golden Age from the Rijksmuseum 
Amsterdam, tent.cat. Tokio (National Museum of Western Art); Aichi  
(Aichi Prefectural Museum of Art), Tokio: The Tokyo Shimbun, 2000,  
p. 39-48, 241-247.

‘De natuur van Jacob van Ruisdael’, M. Sitt en P. Biesboer (red.),  
Jacob van Ruisdael. De revolutie van het Hollandse landschap, tent.cat. 
Haarlem (Frans Hals Museum), Zwolle: Waanders, 2002, p. 21-27.

Jenny Reynaerts

‘Het karakter onzer Hollandsche school’. De Koninklijke Akademie van 
Beeldende Kunsten te Amsterdam, 1817–1870, Leiden: Primavera Pers, 
2001.

‘“Pour rompre sa routine et varier son talent”. Landschapstudies in 
olieverf van Gilles Closson’, in: S. de Bodt, J. Reynaerts en J. de Vries (red.), 
Studiecollectie. Interpretaties van kunst uit de negentiende en twintigste 
eeuw, Amsterdam: Vossiuspers, 2001, p. 17-30.
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‘Momenten uit de 19de-eeuwse schilderspraktijk’, Dordrechts Bulletin, 
themanummer Rijksmuseum aan de Merwede, de 19de eeuw op zijn 
mooist, 2004, nr. 2, p. 17-21.

‘De hand van God. Romantiek in de Nederlandse landschapschilderkunst’, 
in: R. de Leeuw, J. Reynaerts en B. Tempel (red.), Meesters van de 
Romantiek. Nederlandse kunstenaars 1800–1850, Zwolle: Waanders, 
2005, p. 95-128.

— en Marguerite Tuyn, ‘Naturalisme als uitgangspunt. Piet Mondriaan, 
Oostzijdse molen bij maanlicht’, Bulletin van het Rijksmuseum, 54 (2006), 
nr. 3, p. 235-246.
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Over de auteurs
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Henk van Os
Henk van Os studeerde geschiedenis en kunstgeschiedenis aan de 
Rijksuniversiteit Groningen van 1957–1964 en promoveerde in 1969 cum 
laude op ‘iconologische problemen in de Sienese schilderkunst tussen 
1300 en 1450’. In 1974 werd hij benoemd tot hoogleraar kunst- en 
cultuurgeschiedenis en in 1984 tot decaan van de Faculteit der Letteren 
aan de Rijksuniversiteit Groningen. Van 1989 tot 1996 was Van Os 
algemeen directeur van het Rijksmuseum in Amsterdam. In 1996 werd 
hij benoemd tot universiteitshoogleraar voor de Leerstoel Kunst en 
Samenleving aan de Universiteit van Amsterdam. Van Os geeft regelmatig 
gastcolleges aan verscheidene buitenlandse universiteiten, waaronder het 
Smith College Northampton (MA), Zentralinstitut für Kunstgeschichte in 
München en Harvard Centre for Renaissance Studies in Florence.
Van Os heeft nationale bekendheid gekregen door de presentatie van de 
tv-programma’s over kunst: Museumschatten en Beeldenstorm. 

Louise Fresco
Louise Fresco is sinds 2006 als universiteitshoogleraar verbonden aan de 
Universiteit van Amsterdam met als aandachtsgebied de grondslagen van 
duurzame ontwikkeling in internationaal perspectief. Zij promoveerde in 
1986 cum laude op cassaveproductie in Afrika. Zij is Visiting Professor bij 
het Institute of Earth Sciences van Stanford University en bij de David and 
Lucile Packard Foundation (VS). Daarnaast is zij Distinguished Professor 
aan Wageningen Universiteit, waar zij tussen 1991 en 1997 hoogleraar 
plantaardige productiesystemen was. Aan de Universiteit Leiden bezette 
zij in 2005 de Cleveringa-leerstoel. Zij was tot 2006 Assistant Director-
General van de FAO, de voedsel- en landbouworganisatie van de 
Verenigde Naties in Rome. 
Fresco heeft gepubliceerd zowel in wetenschappelijke tijdschriften als 
in de populaire media. Ze schrijft een column voor NRC Handelsblad 
en neemt deel aan een scala van nationale en internationale radio- en 
televisieprogramma’s. Ze heeft zeven niet-wetenschappelijke boeken in 
het Nederlands uitgebracht, waaronder drie romans.
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Huigen Leeflang
Huigen Leeflang was betrokken bij verschillende tentoonstellingen  
en catalogi van onder meer het Frans Hals Museum in Haarlem,  
De Lakenhal in Leiden en het Rijksmuseum Amsterdam (‘Dageraad der 
Gouden Eeuw’, 1993). Tot zijn bijdragen op het gebied van landschap 
behoren onder meer de tentoonstelling ‘Nederland naar het leven. 
Landschapsprenten uit de Gouden Eeuw’ (Rembrandthuis, 1993). Sinds 
2002 is hij conservator prenten in het Rijksprentenkabinet, Rijksmuseum 
Amsterdam. In 2003–2004, organiseerde hij samen met het Metropolitan 
Museum in New York de tentoonstelling ‘Hendrick Goltzius (1558–1617), 
tekeningen, prenten en schilderijen’. Huigen Leeflang is verbonden aan 
de Master Conservatoren in Opleiding (UvA/VU), de Amsterdam Summer 
University en het bestuur van de Werkgroep Zeventiende Eeuw. 

Jenny Reynaerts
Jenny Reynaerts is conservator 19de-eeuwse en 20ste-eeuwse 
schilderijen van het Rijksmuseum Amsterdam. Daarvoor werkte zij als 
wetenschappelijk medewerker bij het Kunsthistorisch Instituut van  
de Universiteit van Amsterdam. In 2000 promoveerde zij op het boek  
‘Het karakter onzer Hollandsche school’. De Koninklijke Akademie  
van Beeldende Kunsten te Amsterdam, 1817–1870. Reynaerts werkte 
mee aan tentoonstellingen over Nederlandse kunst, o.a. ‘Schilders van 
Tachtig. Nederlandse schilderkunst 1880–1895’ (1991), ‘Stemmingen. 
Willem Witsen (1860–1923)’ (2003), ‘De 19de eeuw op zijn mooist. 
Rijksmuseum aan de Merwede’ (2004), ‘Meesters van de Romantiek. 
Nederlandse kunstenaars 1800–1850’ (2005). Van 2003–2006 was zij 
redacteur van het Jaarboek voor Vrouwengeschiedenis. Momenteel is  
zij lid van de adviescommissie Kunst van het Prins Bernhard Cultuurfonds 
en van de redactieraad Kunst van Amsterdam University Press. Vanaf 
2008 is zij bestuurslid van de Werkgroep Negentiende eeuw.
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• Toorop 1886
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• Weissenbruch 1901

Maris 1878

• Toorop 1907

• Altink 1924/1927

• van Drielst 1810
• Mancadan 1650

• Avercamp 1613–1615

• ten Oever 1675

• Hobbema 1665–1670

• Maris 1860•
van der Haagen 1649

• Greive 1860

• Weissenbruch 1850
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