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VOS IN DE SNEEUW

Het is winter en in de bergen staat een gure 
wind. De vos besluipt zijn prooi. Hij 
observeert, luistert en springt hoog op om 

toe te slaan. Welk dier heeft hij gevangen? Zie je de 
bloedvlekken in de sneeuw? De vos is net op de muis 
gedoken, zijn rug is nog gekromd. Denk je dat een vos 
in dit bevroren landschap gemakkelijk aan voedsel kan 
komen? Op welk tijdstip van de dag denk je dat dit is?

Wat vind je van het schilderij? Is het onderwerp je 
te bloederig? Courbet toont ons de realiteit van de 
natuurlijke voedselketen. Ook vossen zijn daar een 
onderdeel van. Mensen jagen al eeuwen op vossen. In 
het verleden droegen veel mensen mantels die van hun 
prachtige vacht waren gemaakt.

Gustave Courbet (Frans,  1819–1877)

Le Renard pris au piège (Vos in de sneeuw), 1860
Olieverf op doek, 85,7 x 128 cm
Dallas Museum of Art, Texas, Verenigde Staten

COURBET

Courbet ging graag op jacht in het ge-
bied waar hij was geboren, Ornans in 
het oosten van Frankrijk. Hij kende de 
anatomie van dieren. Hij zou nooit een 
vertederend donzig vosje met spelen-
de welpjes hebben geschilderd; dat 
was te sentimenteel naar zijn smaak. 
Zijn stijl was realistisch, en op Vos in de 
sneeuw zien we de harde werkelijkheid.

In de periode dat Courbet dit werk 
schilderde, heerste er grote sociale 
onrust. Door zijn politieke activiteiten 
belandde hij uiteindelijk in de Parijse 
gevangenis. Terwijl hij vastzat, kreeg hij 
geregeld bezoek van zijn zussen, die 
bloemen en fruit voor hem meebrach-
ten. Daarvan maakte hij in zijn cel een 
aantal prachtige stillevens.
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• De rode vos heeft een lang lijf, is licht 
en vlug en kan hoog springen. Hij komt met 

gemak over het hoofd van een volwassene 

heen. Een hond van hetzelfde formaat is 

veel zwaarder dan een vos.

• Op het noordelijk halfrond leven rode 
vossen solitair of in familiegroepjes. Als 

de temperatuur daalt, wordt hun vacht 

dikker. Deze winterjas met de volle staart 

be schermt hem zo goed tegen de kou dat 

hij onbeschut buiten kan slapen. Hoeveel 

verschillende tinten zie jij in zijn vacht?

• De pupillen van de vos staan verti-
caal, zodat hij bij schemerlicht kan ja-

gen. Hij heeft een zeer scherp gehoor. 

Wetenschappers denken dat de vos het 

magnetisch veld van de aarde gebruikt om 

de afstand tot zijn prooi te bepalen als hij 

die hoort, maar niet kan zien.

• Het is lastig een moer (vrouwtje) van 

een rekel (mannetje) te onderscheiden. De 

rekels zijn iets groter dan de moeren.

DIEREN VOS IN DE SNEEUW

HOE IS HET GEMAAKT?
Courbet werkte altijd rechtstreeks op het doek. Zijn 
manier van schilderen was nogal los. Alsof hijzelf de 
vos was, sloeg hij toe met een paletmes vol verf. Op 
sommige delen smeerde hij de verf daarmee uit. Hij 
gebruikte een fijn penseel voor het preciezere werk.

e→Kun jij aanwijzen waar hij het mes en waar hij 
het penseel heeft gebruikt?

ONDERWERPEN
Courbets favoriete thema’s waren onder meer golven, 
begrafenissen, realistische jachttaferelen en arbeiders 
aan het werk. Hij schilderde vrouwen liever zoals ze 
er echt uitzagen, dan ze af te beelden als porseleinen 
poppen.

linksonder: 
Gustave Courbet
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Gerrit  Dou (Nederlands,  1613–1675)

Slapende hond, 1650
Olieverf op paneel, 16,5 x 21,6 cm

Collectie Rose-Marie en Eijk de Mol van Otterloo

MAAK GEEN SLAPENDE
HONDEN WAKKER

De hond ligt opgekruld op een 
houten plank naast allerlei voor-
werpen. Hij lijkt niet bang dat er 

iets op hem zal vallen. Het is onmogelijk 
te zeggen of het een mannetje of een 

vrouwtje is. De dekvacht 
is stug, de ondervacht 
glad. Gerrit Dou heeft 
nauwkeurig elke haar 
ervan weer gegeven. Alles 
heeft een andere textuur. Het oog en de 

neus van de hond glanzen; wat leid je daaruit af? Het 
zijn tekenen dat de hond gezond is.

Stel je eens voor dat je zo dichtbij zit dat je de hond 
kunt aaien, en dat je het gele fluwelige mos op de 
twijgen voelt. Heb jij thuis ook een bundel takken? 
Waarvoor denk je dat ze bedoeld zijn? Als je je vingers 
over de rieten mand zou halen, zou je misschien een 
splinter oplopen.

SPEURNEUZEN

Kun jij raden wie zijn baasje is? Is het een volwassene 
of een kind? e Aanwijzing: zoek de schoenen. Dat 
zijn simpele houten muiltjes, geen chique modellen 
die een rijk iemand zou dragen.

Wat zie je nog meer op de plank? Er liggen tak-
ken om een vuur te stoken, er staat een waterkruik en 
daarachter een rieten mand.

Zijn het nieuwe of oude spullen? Alles lijkt een 
beetje versleten. Er ontbreekt een stuk van het deksel 
van de kruik, en de randen van de mand zijn rafelig. Bij 
de hielen zitten barstjes in de muiltjes. Maar de hond 
is in prima conditie. Zijn springerige vacht is netjes 
verzorgd, en hij is goed doorvoed. Hij is duidelijk het 
meest gekoesterde bezit van zijn baasje.

Waar komt het licht vandaan? Is het daglicht of 
kaarslicht? Misschien sijpelt er een straal vroeg och-
tendlicht door een kier. De hond houdt waakzaam zijn 
rechteroog open! Welke naam zou jij hem geven?
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DOU

Dou werd in 1613 in Leiden ge-
boren, in de Gouden Eeuw van de 
Nederlandse schilderkunst. Hij ging 
in de leer bij Rembrandt (zie pagina 
78) maar ontwikkelde daarna zijn 
eigen stijl. Dou hield van fijne details 
en oppervlakken, en hij wer kte bij 
voorkeur op kleine houten panelen. 
Hij wordt gerekend tot de school 
van fijnschilders, een groep Leidse 
kunstenaars die realistische voor-
stellingen op bescheiden formaat 
schilderde. Net als Caravaggio (zie 
pagina 82) was Dou ook geïnteres-
seerd in chiaroscuro of clair-obscur, 
het scherpe contrast tussen licht en 
donker.

14

DIEREN

en gedateerd midden 
onder: g. dou 1650

MAAK GEEN SLAPENDE HONDEN WAKKER

e Je vindt dezelfde 
hond terug op een ander 
schilderij van Gerrit Dou 
in de Alte Pinakothek in 
München: Het gebed van 
de spinster. Zou het dier van 
Dou zelf zijn geweest? 

PENSELEN
Dou werkte zo gedetailleerd dat hij zijn 

eigen penselen moest maken. Zijn schilderijen zijn 
over het algemeen klein, en het kostte hem jaren om 
een enkel werk te voltooien. Vergelijk de manier waar-
op Dou de verf aanbrengt met die van Rembrandt (zie 
pagina 78), Hals (zie pagina 42) en Vermeer (zie pagina 
70). Ze schilderden allemaal in dezelfde periode. In 
welk opzicht verschillen ze?

Is het een 
puppy of een 
oudere hond?

Zijn we binnen 
of buiten?
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