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Voor mijn familie.



In de eerste plaats ben ik alle Nederlandse schilders
– de hedendaagse, maar ook die uit het verleden –
erkentelijk die tijdens het samenstellen van dit
boek deel zijn gaan uitmaken van mijn leven. Zij
hebben ervoor gezorgd dat ik nu anders en inten-
ser naar het landschap kijk dan voorheen, en nog
belangrijker, met groeiende verwondering. Tevens
heb ik ook talrijke Nederlandse dichters leren ken-
nen en appreciëren – in de zeventiende eeuw wer-
den beiden, schilder en dichter, in één adem ge-
noemd; een schilderij zag men als een zwijgend ge-
dicht en een gedicht als een gesproken schilderij! 
Onder de vele mensen die mij geholpen hebben
zijn er drie kunstenaars, die mij tijdens de moeilij-
ke beginfase hebben gesteund met nuttige aanwij-
zingen: Hens de Jong, Arnold Niessen en Gerard
Wensma, wiens werken ook in dit boek zijn opge-
nomen. Leo van Heijningen, die zowel beeldende
kunstenaar, kunsthistoricus en galeriehouder is,
was zo vriendelijk het manuscript door te nemen
op feitelijkheden; een aantal werken van kunste-
naars die regelmatig exposeren in zijn galerie komt
in het boek voor. Vervolgens mijn vriend Dr. Cees
van Rhijn; als psychiater met een grote belangstel-
ling voor kunst, versterkte hij mijn overtuiging dat
een ‘subjectieve’ benadering van het onderwerp, die
veel meer gebaseerd was op toevallige ontmoetin-
gen, persoonlijke ervaring en inzichten dan op het
bestuderen en analyseren van gegevens, de juiste

was. Mary Zijlstra-Kröner hielp mij met veel toe-
wijding met het eerste Nederlandse concept en dat
was een geweldige stimulans. Het scherpe oog van
Janey Tucker kwam bijzonder goed van pas toen ik
met de originele Engelse versie klaar was. Maud
Schwab maakte een zorgvuldige inventarisatie van
alle kunstenaars en zonder haar onmisbare kaart-
systeem was ik niet ver gekomen. Zij vergezelde mij
vaak bij atelierbezoeken en de gesprekken die daar-
op volgden hielpen mij dikwijls om mijn gedachten
te bepalen. Mijn uitgever Lemniscaat heeft dit pro-
ject stap voor stap en met veel inzet begeleid. In het
bijzonder spreek ik mijn bewondering uit voor de
lay-out van Maria van Donkelaar. Zij heeft met een
feilloos gevoel voor vorm, kleur en compositie het
geheel tot zijn recht laten komen.
Deze lijst zou uiteraard incompleet zijn zonder
vermelding van mijn ‘multiculturele familie’: mijn
Franse vader, mijn Nederlandse moeder, mijn drie
kinderen: Jean-Laurent, Liesbeth en Karin, die
Frans èn Nederlands zijn; Caroline, mijn Neder-
landse schoondochter die haar hart aan Australië,
waar ze nu woont, heeft verpand; Alejandro, mijn
Ecuadoriaanse schoonzoon; en Anke, mijn vrouw,
die voor mij de hele wereld is. Door hen heb ik
naar andere talen leren luisteren en door vele ogen
leren zien. Dit boek draag ik aan hen op.

Laurent Félix-Faure, 18 augustus 1996
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Van natuurlijk, oorspronkelijk Nederland rest ons
weinig en dat is misschien maar goed ook, want het
oer-Hollandse landschap moet van een dodelijke
saaiheid zijn geweest. Van noord tot zuid strekten
zich vrijwel ondoordringbare bossen van laag hak-
hout uit. In het westen had het duinzand vrij spel.
De Zuiderzee en de Waddenzee bestonden nog niet
en de grote rivieren meanderden vrijelijk ten zui-
den van de Veluwezoom.
Nederland zoals we dat nu kennen is ontstaan
uit de strijd tussen de oerkrachten van de natuur
en de onbuigzame vlijt van de bewoners. De eerste
eeuwen van onze jaartelling werden gekenmerkt
door woedende aanvallen van wind en water. De
zee sloeg grote bressen in Zeeland en het Wadden-
gebied en brak het Flevomeer open tot een nukki-
ge Zuiderzee. Onschuldige meertjes dijden ten ge-
volgde van de zuidwesterstormen uit tot bedrei-
gende binnenzeeën. Een groot deel van de bewo-
ners ontvluchtte het in de prehistorie relatief dicht-
bevolkte gebied dat nu Noord-Holland heet en
nam de wijk naar hoger gelegen zandgronden. De-
genen die bleven trokken zich terug op terpen die
telkens weer moesten worden opgehoogd.
Pas in de latere Middeleeuwen was sprake van
een voornamelijk vanuit de kloosters georgani-
seerd verzet tegen de elementen. Met schoppen,
manden en kruiwagens werden dijken aangelegd.
De lage bossen werden gekapt, de stobben uit de
grond gesleurd. Vanaf de oude karresporen of de
dijkwegen werden sloten gegraven zodat lange per-
celen weiland ontstonden. De boerenbehuizingen
werden aan de weg gebouwd. Nadat de eerste een-
voudige windmolens waren gebouwd, die overi-
gens voor de toenmalige bewoners als uiterst
vreemde futuristische staketsels in het landschap
opdoemden, werd het mogelijk met droogmakerij-
en op kleine schaal te beginnen. Er ontstond een
met de hand gemaakt landschap, dat weliswaar in
het midden van de negentiende eeuw ten gevolge
van industrialisering en urbanisering veranderde,
maar in grote lijnen hetzelfde bleef, zoals iedereen

kan zien die bij helder weer op Schiphol aanvliegt
en onder zich een groen land ontwaart, dat bestaat
uit grillige natuurlijke vormen ingebed in een ooit
met meetlat en kruiwagen gemaakt landschap.
Voor de middeleeuwse mens was het landschap
dat eng besloten stuk grond waarop hij zijn bestaan
moest zien te vinden. Boven hem de hemel, onder
zich de hel en aan de rand de dreigende zee, een
onheilspellende onderwereld vol bizarre monsters,
die achter de horizon eindigde in een peilloze af-
grond waar waaghalzen die zich al te ver van huis
waagden een verschrikkelijk einde vonden. Het
landschap bleef voor de meeste middeleeuwers be-
perkt tot een dagreis gaans. De mobiliteit was ge-
ring, slechts soldaten en zeelui en een enkele kun-
stenaar trokken voorbij de einder. Het overgrote
deel van de burgers en boeren was gebonden aan
de stad, gekluisterd aan de grond waar men was ge-
boren, overgeleverd aan de nukken van de natuur,
ziekten en oorlogen. Het landschap was geen on-
derwerp van contemplatie of bewondering, maar
de plek waar men voor korte tijd was neergewor-
pen voor een gevecht op leven en dood. De afbeel-
ding van het landschap wordt door die beperkin-
gen gekenmerkt. Het is het ideale landschap in de
vorm van de omsloten tuin met bloemen en plan-
ten die elk hun eigen symboliek kennen. Het is de
tuin zoals de oosterse wereld die kent in het tapijt:
een geïdealiseerd landschap. Het kan ook het land-
schap zijn waar de mens de strijd om het bestaan
levert. Zwoegende boeren, houthakkers, zaaiers en
maaiers, met als onderliggende mogelijkheid de
gang der seizoenen te typeren zoals dat zo vaak met
miniaturen in getijdenboeken het geval is. Het gaat
daarbij vooral om het landschap. Het zeegezicht
heeft nog helemaal de betekenis van de dreigende
buitenwereld, de chaos.
Op de grens van Middeleeuwen en Renaissance
dient het landschap zich aan via doorkijkjes. Van-
uit de beslotenheid van de binnenkamer wordt
over de schouder van afgebeelde prelaten, rijkaards
en machthebbers een kijkje gegund op de buiten-
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wereld. Het is alsof men de benauwdheid van de
bekende omgeving wil doorbreken.
De Renaissance zette de wereld van de eenvou-
dige sterveling op zijn kop. Niets klopte meer, het
fundament werd onder eeuwenoude zekerheden
vandaan gerukt. De plaats van de mens was niet
meer duidelijk, zijn hiernamaals onbekend. De be-
nauwden van geest krompen ineen, roekelozen
waagden zich achter de kromming van de einder
en voeren de wereld rond. Ze veroverden de ruim-
te en legden dat ook vast in hun kaarten, die meer
waren dan geografie. De schetsen en aantekenin-
gen van bekwame stuurlui werden uitgewerkt in
vogelvluchtperspectieven van vreemde kusten, die
meer waren dan het signaleren van gevaarlijke of
geschikte landingsplaatsen en het afbeelden van ge-
zochte producten; het waren geïllustreerde journa-
len van veroveringen. 
Het enthousiasme van de Renaissancekunste-
naars kende geen grenzen. Ze goochelden met het
pas ontdekte perspectief en toverden doorkijkjes
op hun doeken, waarbij het landschap voor het
eerst een decoratieve functie kreeg en foefjes wer-
den toegepast die we later in de aanleg van tuinen
driedimensionaal opnieuw zullen tegenkomen,
bijvoorbeeld het in lagen opbouwen van een com-
positie met een donkere voorgrond en lichtere la-
gen daarachter, waardoor een enorme suggestie
van diepte werd gewekt. De calvinistische Neder-
landers, met uitzondering van de Bentvogels die
na terugkomst uit zuidelijke streken hun leven
lang de Hollandse landschappen in onwezenlijke
kleurigheid penseelden, probeerden een goddelijk
plan in het door mensenhanden gewrochte Hol-
landse landschap te bewijzen. In de veronderstel-
ling dat de behoefte aan ordening door God gege-
ven was, arrangeerden zij volmaakte, glorieuze
landschappen. Slechts groten als een Rembrandt
van Rijn zagen de schoonheid van het toeval en
zetten stukjes landschap die hun oog troffen in een
artistiek kader. In de Gouden Eeuw werden tien-,
zo niet honderdduizenden landschappen ge-

maakt: een voor het merendeel in ateliers ontstaan
oeuvre dat één grote loftuiting op de schepping
vormt. Landschappen waarin alles een plaats had,
tot de zonnestand en de wolkenpartijen toe. Land-
schappen die werden beheerst door de menselijke
aanwezigheid: de vissers op de grote rivieren, de
molenaar, de schaatsers op de bevroren grachten,
de oogstende boeren. Niets werd aan het toeval
overgelaten. 
Nog was het ingrijpen in de natuur niet genoeg.
De behoefte aan ordenen, categoriseren, rubriceren
en het aldus beheersen van de natuur leidde met
name in de achttiende eeuw tot merkwaardige in-
grepen in het Hollandse landschap. Rijke lieden
ontvluchtten de stad en nestelden zich buiten.
Midden in het door hun voorvaderen gewrochte
landschap creëerden zij hun geordende hectaren.
Met rechthoekige singels van windwerende bomen
werden gebiedjes omsloten. In vakken en perken
ontstond een landschap als een encyclopedie, waar
alles een plaats had en alles werd verklaard. Als
contradictio werd merkwaardigerwijs de zelf opge-
roepen benauwdheid doorbroken met perspectivi-
sche foefjes. Langs de Vecht en de Amstel en op tal
van andere plaatsen werd het landschap verknipt
en vermaakt tot een lappendeken. De schilderkunst
volgde deze principes. Het afbeelden van de natuur
verengde zich tot het zich concentreren op deze
miniatuurlandschapjes, waarbij de rechtlijnigheid
van de lineaal had gewonnen van de losbandigheid
van het penseel. Het landschap in de schilderkunst
werd teruggebracht tot plaatjes van de tuin.
Op het oog heeft de Romantiek in een heftige
reactie op die rechtlijnigheid waar mogelijk de on-
natuurlijkheid vervangen door natuurlijkheid, in
een optiek waarbij het natuurlijke landschap werd
verondersteld te bestaan uit een samenstelsel van
grillige lijnen en onverhoedse doorkijkjes. Welis-
waar werd de rechtlijnigheid doorbroken, maar de
planmatigheid was er niet minder om. Nederland
heeft zich bepaald niet breed gemanifesteerd in het
afbeelden van romantische landschappen, integen-

deel. Terwijl de Duitse romantiek tot dramatische
hoogten kwam met sentimentele bosweiden en be-
klemmende rotspartijen en de Engelse schilders
zich vermeiden in het arcadia van weidse landgoe-
deren, wisten de Nederlandse kunstenaars geen ei-
gen vorm te geven, maar zochten tezamen met de
dichters en beeldhouwers van hun Jan-Salie-tijd,
een veilig heenkomen in een herhaling van de
Gouden Eeuw, een weinig geïnspireerde reprise,
waarbij men zelfs zover ging negentiende-eeuwse
schilderijen te stofferen met zeventiende-eeuwse fi-
guren en voertuigen.
Pas onder invloed van het Franse impressionis-
me schrok men op en plaatste evenals de schilders
van Barbizon de ezel in het vrije veld. Wat men
daar aantrof was de vredigheid van het negentien-
de eeuwse landschap, ontdaan van elke vorm van
drama, met loom kauwende koeien en snaterende
eenden onder een knotwilg. De zee kon weliswaar
bij tijd en wijle de bomschuiten op het strand aan
splinters slaan, op de geordende duinen liepen de
golven toch te pletter. De meren waren terugge-
bracht tot kabbelende wateren waar kooikers en
rietsnijders hun vredig ambacht uitoefenden. De
grote rivieren dommelden binnen hun bandijken
met hier en daar de mogelijkheid om hun overma-
tigheid te lozen bij een verlaat.
Het enige ongeregelde element in het landschap
vormde het weer: snerpende koude, alles overdek-
kende sneeuwval, dagenlang druilende regen, on-
verhoedse windvlagen. De Haagse Scholers en de
Amsterdamse impressionisten verbeeldden dan
ook vooral het weer: stormluchten, natte weiden,
bevroren vaarten, miezerige stranden. In tegenstel-
ling tot de kunstbroeders uit de zestiende en ze-
ventiende eeuw was er geen sprake van een hang
naar lokkende verten. Terwijl Franse kunstenaars
zich door de koloniën lieten verleiden tot een schil-
derkunst die zich onder de naam oriëntalisme liet
gelden, bleven de Hollanders thuis. Pas na de Eer-
ste Wereldoorlog zouden aarzelend enkele kunste-
naars naar het Verre Oosten trekken, wat leidde tot
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de ‘Mooi-Indië-Stijl’, die in de jaren tachtig en ne-
gentig zo’n onverhoedse revival zou beleven.
Het moderne landschap, gedomineerd door ur-
banisatie en industrialisatie, heeft zich gevoegd
naar het in twintig eeuwen gevormde Hollandse
landschap. De infrastructuur kruipt langs oude
sporen. Het landschap ligt gevangen binnen op de
toekomst gerichte, maar sinds de Middeleeuwen
bepaalde, structuren. De angst van de oermens
voor de willekeur van de natuur en de daaruit
voortvloeiende behoefte het landschap te beheer-
sen, is omgeslagen in de vrees voor een volledig ge-
ordend landschap en een behoefte de natuur haar
gang te laten gaan, hetgeen in toenemende mate
wordt verwerkelijkt met het laten verwilderen of
zelfs onder water laten lopen van droogmakerijen,
om daarmee het met mensenhanden gemaakte
landschap terug te geven aan de onzekerheid van
de elementen. De waterval van twintigste-eeuwse
stijlen en kunststromingen is aan de Nederlandse
landschapschilders niet voorbij gegaan. De expres-
sionisten, kubisten, surrealisten, fauvisten hebben
het Hollandse landschap naar hun hand gezet om

ten slotte in het fin-de-siècle van de twintigste
eeuw te eindigen in een plotselinge hang naar figu-
ratie, waarbij het landschap zoals het dan wordt
beleefd op een vertrouwde, maar toch andere wij-
ze wordt weergegeven.
Daarmee is de cirkel rond en is de tijd gekomen
voor een terugblik op het Hollandse landschap zo-
als het is bedacht, gezien en verbeeld. Het landschap
kan worden gezien en verbeeld door de schilder, op
zijn beurt geïnterpreteerd door de kunsthistoricus,
beleefd door de bewoners, in terugblikken ver-
woord door de historicus, overdacht door de dich-
ter. Het is de verdienste van dit boek dat al die as-
pecten van de beleving van het landschap op even-
wichtige wijze bij elkaar zijn gebracht. Dat dit ge-
beurt door een auteur die genoeg voetstappen in de
Hollandse polders heeft gezet om te weten waar hij
over praat, maar voldoende Fransman is gebleven
om zijn geest boven het landschap te laten zweven,
heeft geleid tot een originele en verfrissende kijk op
het land van lucht en water. 

Ruud Spruit
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Er is een hemelsbreed verschil tussen zomaar naar iets
kijken, of kijken met een schetsboek en potlood in de
hand. Een schilder die bezig was met het portret van
zijn vriendin, vertelde: ‘Wat ik zo goed dacht te ken-
nen, ontdekte ik nu pas: de neus van mijn vriendin.’

Bij het schrijven van dit boek is de schilderkunst
steeds de voornaamste referentie geweest. Tekenin-
gen en schilderijen van Nederlandse kunstenaars
bieden ongekende mogelijkheden om inzicht te
verkrijgen in het wezen van het Nederlandse land-
schap en om zijn bewoners beter te leren kennen.
Wie anders dan een landschapschilder is beter in
staat een juist beeld te verschaffen van zijn eigen
omgeving? Bovendien is het aantal kunstwerken
onvoorstelbaar groot. In de afgelopen vijfhonderd
jaar kan de Nederlandse schilderkunst bogen op
een aanhoudende stroom kunstwerken van uit-
zonderlijk niveau. Geen wonder dat Nederland

weleens als ‘Het koninkrijk van de picturale ex-
pressie’ beschouwd wordt en zeker is dat de cultuur
van dit land heel veel te danken heeft aan zijn schil-
ders.
Veel buitenlanders die Nederland op een we-
reldkaart niet kunnen aanwijzen, weten wel wie
Rembrandt, Vermeer, Van Gogh of Mondriaan
zijn. Honderden musea in binnen- en buitenland
bezitten kunstwerken van Nederlandse meesters in
hun collecties en duizenden publicaties zijn aan
hen gewijd. Er rust bepaald een zegen op Neder-
landse schilders en doordat hun werken meren-
deels voornamelijk op realisme gestoeld zijn, zijn
ze voor iedereen gemakkelijk te begrijpen. Wie zich
de moeite getroost, kan verrassende ontdekkingen
doen.
De afgebeelde werken in dit boek vullen de tekst
aan en spreken veelal voor zichzelf. Naast de visie
van Nederlandse schilders op hun land zijn de be-

schrijvingen en opmerkingen die van een buiten-
lander; iemand van buitenaf, voor wie nog zo veel
te ontdekken valt. In die zin bestaat er misschien
een overeenkomst met de schilder, die zijn geest
dient leeg te maken om naar een bekend motief te
kijken met een onbevangen blik. Het nieuwe is
vaak aanleiding tot enthousiasme en enthousiasme
kan aanstekelijk zijn. Zo is het boek bedoeld.

Schilderen als cultureel waarmerk
Volgens de Nederlandse cultuurfilosoof Ton Le-
maire is het landschap de picturale weergave van
een cultuur op een bepaald moment in de geschie-
denis; de vorm waarin een cultuur zichzelf weer-
geeft en definieert.
De huidige kunstwereld – die van het westen in
het bijzonder – kent allerlei internationale stro-
mingen: abstract expressionisme, conceptuele
kunst, minimalisme, pop-art, fotorealisme, enzo-
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voort. Is het dan nog mogelijk om over een speci-
fieke Nederlandse kunstvorm te spreken, en zo ja,
kan die als bron van informatie voor de Neder-
landse cultuur dienen? In dit boek is het antwoord
op beide vragen bevestigend.
Hoewel er in de steeds kleiner wordende wereld
van vandaag sprake is van een grotere mate van
wisselwerking, waren kunstenaars ook in het verle-
den gewend hun vakgenoten in het buitenland op
te zoeken. In de zeventiende eeuw was het voor Ne-
derlandse schilders niet ongebruikelijk om naar
Italië af te reizen om daar ervaring op te doen. In
de achttiende en begin negentiende eeuw lieten
Engelse landschapschilders zich graag door de Ne-
derlandse meesters uit de zeventiende eeuw inspi-
reren. De Engelsen beïnvloedden op hun beurt de
Franse schilders van Barbizon, die weer aan de ba-
sis stonden van de opleving van het buiten schilde-
ren door de leden van de Haagse School. Wissel-

werking genoeg, maar geenszins ten koste van de
eigen identiteit. Johan Barthold Jongkind, die het
grootste deel van zijn leven in Frankrijk werkte,
schreef aan een vriend: ‘Als je ooit naar Nederland
komt, hoop ik dat je het zult herkennen van mijn
schilderijen. De landschappen zijn prachtig, omdat
ze een nationaal karakter hebben. Ik zeg nationaal,
omdat alles hier een Nederlandse nationaliteit uit-
ademt, die je naar mijn mening ergens anders niet
zult aantreffen.’
Ongetwijfeld hebben technologische ontwikke-
lingen in sommige gebieden tot een zekere unifor-
miteit geleid. De omgevingen waarin kunstenaars
opgroeien, lijken steeds meer op elkaar. Maar Ne-
derland is Frankrijk niet en Spanje is anders dan
Noorwegen. Toen het Centre Pompidou in Parijs
enige jaren geleden een internationale tentoonstel-
ling uit de twintigste eeuw organiseerde onder de
titel ‘Les réalismes’, waren de verschillen opmerke-

lijk: het onfeilbare gevoel voor vorm van de Italia-
nen, de Duitse tendentie naar het karikaturale, een
Engelse hang naar het melancholieke en de liefde
van de Nederlandse kunstenaars voor zorgvuldig
uitgewerkte en goed geïntegreerde details. Die con-
trasten springen duidelijk naar voren als men Stan-
ley Spencer uit Engeland en de Duitser Otto Dix, of
de Italiaan Morandi en de Nederlander Dick Ket
naast elkaar zet. De tentoonstelling vormde daar-
mee een zeer overtuigende illustratie van culturele
identiteit.
Zoals de kunsthistoricus Elie Faure eens schreef:
‘Vanzelfsprekend is niet elke Nederlander een
Rembrandt, niet elke Spanjaard een Velasquez, en
niet elke Fransman een Poussin. Maar wetend dat
de eerste een Nederlander was, de tweede een
Spanjaard en de derde een Fransman, is het niet
moeilijk te begrijpen waarom ze schilderden zoals
ze schilderden.’
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Michiel Kranendonk (1966), Lek bij Culemborg, kleurenhoutsnede, 1993, 16,5 x 43 cm.



Nederland gezien door de ogen van zijn schilders

Denkend aan Holland
zie ik brede rivieren
traag door oneindig
laagland gaan,
rijen ondenkbaar
ijle populieren
als hoge pluimen
aan den einder staan;
en in de geweldige
ruimte verzonken
de boerderijen
verspreid door het land,
boomgroepen, dorpen,
geknotte torens,
kerken en olmen
in een groots verband.
De lucht hangt er laag
en de zon wordt er langzaam
in grijze veelkleurige
dampen gesmoord,
en in alle gewesten
wordt de stem van het water
met zijn eeuwige rampen
gevreesd en gehoord.

H. Marsman



‘Denkend aan Holland...’ Welk landschap heeft
men dan onmiddellijk voor ogen? Groene weiden
met grazende koeien, wijde luchten en indrukwek-
kende wolken, weerspiegeld in het water van me-
ren en sloten? Bestaat dat landschap echt of is het
een herinnering? Zou het kunnen, dat een vaak ge-
schilderde, klassieke weergave van het Nederlandse
landschap uit gewoonte wordt voortgezet?
Hoewel er veel veranderd is, bestaat dit klassieke
landschap wel degelijk in delen van de kustprovin-
cies. Landinwaarts ziet het er anders uit, maar ver-
geleken met de omringende landen zijn de beboste
heuvels van Overijssel, Gelderland en Utrecht niet
meer dan bulten en kuilen, bescheiden morenen die
zijn achtergelaten door de gletsjers die ooit dit deel

van Europa bedekten. Ze hebben ontegenzeggelijk
een eigen charme, die vaak ‘on-Nederlands’ is. In
het zuiden slingert de Maas zich door het mooie,
golvende landschap van Limburg. Schilders uit deze
vriendelijke omgeving gebruiken vaak een helder
gekleurd palet, waarin iets te herkennen valt van de
glas-in-loodramen uit hun katholieke kerken.
Noord-Brabant, waar Vincent van Gogh geboren is
en waar hij zijn nog donkere, aardse schilderijen
maakte, is weer heel anders. In dit boek blijven deze
landschappen buiten beschouwing.
Het gaat in dit boek over het zeer specifieke Ne-
derlandse rivieren- en polderlandschap, van de
Lage-Landen-bij-de zee, zoals deze gebieden in de
Middeleeuwen werden genoemd. Nergens is een

streek te vinden die op het deltagebied van de gro-
te rivieren en de kustprovincies lijkt; een fascine-
rende combinatie van deels natuurlijke, maar voor
het overgrote gedeelte kunstmatige landschappen.
Door het vochtige klimaat bieden de weidse uit-
zichten een ongelooflijke verscheidenheid aan
kleuren en tonen, waarvan de landschapschilders
nooit genoeg krijgen. Zeegezichten, stranden en
duinen, door sloten en dijken keurig opgedeelde
polders, meren en rivieren, het is allemaal binnen
handbereik. Als bekroning is er die wijde en veran-
derlijke lucht, die zo gul goud- en zilverkleurig licht
verspreidt en waarin ook iedere nuance aan grijs te
vinden is. Geen wonder dat het landschapschilde-
ren in deze gebieden begon.
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‘Denkend aan Hol land...’



De afgelopen tientallen jaren is het landschap ver-
anderd, soms zelfs heel ingrijpend. Een halve eeuw
geleden bestond de provincie Zeeland nog groten-
deels uit eilanden en de eerste polders in het IJssel-
meer waren grote moddervlaktes.
De tweede lettergreep van het woord ‘landschap’
stamt overigens af van het woord ‘scheppen’. Oor-
spronkelijke natuur bestaat gewoon niet: elk stuk-
je land is bedacht door de mens. Een idee is telkens
voorafgegaan aan iedere boom, bloem of gras-
spriet. Alleen al in de provincie Zuid-Holland is de
totale lengte aan sloten 30.000 km. Dat is de af-
stand van Amsterdam naar Sydney en nog een heel
eind terug. Nederlanders zijn voortdurend bezig
hun land te veranderen en te herbouwen. Vroeger

legden ze land droog voor landbouw, nu proberen
ze weer ongerepte natuur te creëren om de nadeli-
ge gevolgen van de verstedelijking te neutraliseren.
Op sommige plaatsen worden zelfs kanalen veran-
derd in romantisch klaterende beekjes, die door
schaduwrijke bosjes van zorgvuldig uitgekozen
aanplant stromen. Geen wonder dat er weleens
wordt gezegd dat Nederland zijn landschappen te-
genwoordig met bulldozers schildert. In elke Ne-
derlander schuilt een architect, een planoloog. Een
vluchtige blik in hun woningen, waarvan de gor-
dijnen meestal openblijven, is voldoende om de
juistheid van deze bewering te bevestigen. In elke
huiskamer wordt het landschap binnengehaald; de
vensterbank staat vol bloemen en exotische planten

en naast het bankstel staan halfwassen bomen. Het
afstoffen om de cactussen heen is een kunst op
zichzelf! Dit voortdurend werken aan de persoon-
lijke habitat, zowel binnen als buiten, schenkt de
Nederlander ongetwijfeld veel voldoening. In zijn
boek ‘Overvloed en onbehagen’ haalt de historicus
Simon Schama in dit verband de zestiende-eeuwse
waterbouwkundige Andries Vierlingh aan: ‘Het
scheppen van nieuw land is voorbehouden aan
God, en Hij schenkt sommige volken het vernuft
en de kracht om dat te doen.’ Deze uitspraak drukt
op subtiele wijze de christelijke deugden, beschei-
denheid en nederigheid uit waaraan de Nederlan-
ders zoveel waarde hechten, maar blijft ook niet he-
lemaal vrij van zelfgenoegzaamheid.
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Maike van de Kooy (1951), Rondom Zuidwolde - Groningen, acryl op linnen, 1994, 200 x 52 cm.



De snelheid waarmee het Nederlandse landschap
volgebouwd wordt, bracht Hens de Jong tot het
schilderen van haar ‘Vrachtwagens in avondland-
schap’: gebouwen flitsen voorbij, terwijl de voer-
tuigen over betonnen snelwegen razen, met links
en rechts nog maar een strookje groen polderland.
Het is duidelijk dat Wendelien Schönfeld de be-
zorgdheid van De Jong deelt en Hans Bogaarts laat
zien hoe misplaatst nieuwbouw kan zijn: een een-
zaam flatgebouw midden in een lege polder is een
bekend gezicht. Het land is immers zo vlak dat elke
constructie uitsteekt en vanaf grote afstand zicht-
baar is.
Maar er zijn ook opmerkelijke ontwikkelingen
van grote schoonheid. De spectaculaire en ruim
opgezette nieuwe stadsdelen behoren daartoe. Een
gigantische havenstad als Rotterdam, met zijn bre-
de waterwegen en moderne skyline, heeft niets van
de groezeligheid van de meeste havensteden. Het
blinkt.
Zelfs de moderne kantoorgebouwen van glas en
staal aan de horizon storen niet; de hemel is zo
hoog dat ze nooit overheersend kunnen zijn en de
Nederlandse stedenbouwkundigen zijn veel te wel-
overwogen bezig om rommelige, onbeheerste ont-
wikkelingen toe te laten. Verbazingwekkend is ook
hoe vloeiend het platteland en de stad in elkaar
overgaan, alhoewel een zekere uniformiteit daar-
van het gevolg is.
De Nederlandse vindingrijkheid om ruimte op-
timaal te gebruiken heeft ervoor gezorgd dat veel
van de schoonheid van het land onaangetast is ge-
bleven.
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‘Veranderend landschap’
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Pag. 16: Wendelien Schönfeld (1950), Landschap 1, olieverf op
doek, 1984, 80 x 105 cm.

Boven: Hens de Jong (1929), Vrachtwagens in avondlandschap,
olieverf, 1985, 140 x 120 cm.

Onder: Hans Bogaarts (1948), Drie polderlandschappen,
olieverf op doek, 1981, 30 x 450 cm; 30 x 20 cm.; 30 x 40 cm.



Het klassieke rivier- en polderlandschap bestaat
uit een aantal basiselementen. Meestal is er een
lange, lage, horizontale lijn die het schilderij in
tweeën deelt (de horizon). Deze wordt doorsne-
den door een of meer verticale lijnen (een wind-
molen, een kerktoren of een ander gebouw) en
twee of drie diagonale lijnen (een sloot, een ka-
naal, een dijk of een rij bomen) die naar een ver-
dwijnpunt lopen.
In 1604 verscheen het ‘Schilderboeck’ van Ca-
rel van Mander. Het is niet gemakkelijk te lezen,
want het is in verzen geschreven en het taalge-
bruik is archaïsch. De bedoeling was kunstenaars
richtlijnen te geven voor het schilderen van Ne-
derlandse landschappen en de aandacht op be-
paalde kenmerken van het landschap te vestigen.
Van Mander wijst er bijvoorbeeld op dat ‘sloten
en voren in het land smaller worden en conver-

geren naar hetzelfde verdwijnpunt, net zoals een
tegelvloer. Let u eens op de verkorting en verklei-
ning die u ziet in de natuur. Hoewel het geen
bouwkunst is, waarvoor u precieze regels moet
volgen, moet u uw brandpunt toch aan de hori-
zon plaatsen ... Het zal lijken of alles onder deze
lijn van bovenaf gezien wordt, en al het andere
van onderaf.’
Een paar voorbeelden uit de Nederlandse schil-
derkunst tonen aan hoe consequent deze methodi-
sche benadering, al dan niet bewust, door land-
schapschilders is toegepast. Het maakt niet uit of
het nu gaat om de schilder Esaias van de Velde aan
het begin van de zeventiende eeuw, Weissenbruch
in de negentiende eeuw of Douwe Elias in onze
tijd. Alle drie gebruiken ze de simpele opbouw van
een horizontale lijn met verticale en convergeren-
de lijnen.
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De basiselementen van het vlakke land
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Esaias van de Velde (1591-1630), Het ponteveer, olieverf, 1622, 75,5 x 113 cm. Jan Hendrik Weissenbruch (1824-1903), Gezicht op de Trekvliet bij Den Haag, olieverf op doek,
1870, 65 x 100 cm.

Douwe Elias (1952), Wolk boven Leeuwarden, olieverf op doek, 1995, 110 x 160 cm.
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De knappe aquarel van Arnold Niessen is op de-
zelfde formule gebaseerd. Hoewel het een realis-
tisch werk is, zou de T-vorm van de steiger op de
voorgrond een onbewuste verwijzing naar Mond-
riaan kunnen zijn.
Er moet haast wel een relatie bestaan tussen de
geometrische opbouw van het polderlandschap en
de horizontale en verticale vlakken van de abstrac-
te schilderijen van Mondriaan, een van de belang-
rijkste schilders van de twintigste eeuw. De schrij-
ver en kunsthistoricus Joop Joosten, die een deel

van zijn leven heeft gewijd aan het bestuderen van
Mondriaans werk, twijfelt er niet aan: ‘Mondriaan
vond een manier om met lijnen en kleuren te wer-
ken en de essentie van de schilderkunst – dat wil
zeggen, de Nederlandse schilderkunst – vast te leg-
gen op basis van horizontale en verticale lijnen.’
Een aardig verhaal doet de ronde, waaruit blijkt
hoezeer Mondriaan zich ook in het buitenland nog
bezighield met het herleiden van een landschap tot
strakke lijnen. Tijdens een treinreis door het glooi-
ende Franse platteland keek hij uit het raam en

mompelde zacht voor zich uit: ‘Is het niet geweldig
zoals ze voorbijgaan, telkens en telkens weer de ho-
rizon snijdend, hier en hier en hier.’ Hij had het
over de telegraafpalen! Op het eerste gezicht lijkt
Mondriaans ‘Compositie 10; Pier and Ocean’ vol -
strekt niet op het onderwerp dat het moet voor-
stellen. Maar het kriskras-patroon van korte hori-
zontale en verticale lijnen is bij nader inzien wel
een opmerkelijke weergave van het onderwerp. De
kunstcriticus Robert Hughes noemde het ‘een ver-
deeld veld van twinkelende intersecties’.
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‘Vertikalen en
horizontalen’

Pag. 20: Arnold Niessen (1947), Reeuwijkse plassen, aquarel,
1982, 35 x 47,5 cm.

Piet Mondriaan (1872-1944), Composition 10; Pier and Ocean,
olieverf op doek, 1915, 85 x 108 cm.



Het feit dat een Nederlands landschap teruggebracht
kan worden tot horizontale en verticale lijnen, houdt
volgens Joop Joosten in dat ‘Nederlandse schilderijen
tweedimensionaal zijn. Ze hebben wel diepte, maar
alle bewegingen zijn evenwijdig aan het vlak van het
schilderij. Kijk maar naar een zeventiende-eeuws zee-
gezicht met schepen. Ze zijn allemaal parallel, of bij-
na parallel, in het vlak van het schilderij geschilderd.
In een landschap van Rubens kun je rondzwerven.
Het gaat verder achter de horizon.’ 
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‘Vereenvoudigd landschap’

Links: Fon Klement (1930), Fries landschap, olieverf op doek,
1985, 30 x 30 cm.

Rechts: Ap Sok (1917), Friesland IV, ets, 1950, 21,3 x 30,2 cm.

Op een Nederlands schilderij daarentegen is het
landschap een wijd, ondoorbroken oppervlak, en
door de verre horizon wordt de illusie gewekt van
een begrenzing.
Het benadrukken van het geometrische in het
Nederlandse landschap bracht Fon Klement ertoe
zijn ‘Fries landschap’ extreem te vereenvoudigen.
En Ap Sok tekende voor zijn ‘Friesland IV’ eenvou-
digweg het basisschema van een horizontale lijn
met twee diagonale lijnen.



Wat voor landschappen geldt, gaat ook op voor
zeegezichten. Ze hebben dezelfde basiselementen:
een verre lage horizon, een enkele verticale lijn die
de horizon snijdt, zoals een vuurtoren of de mast
van een schip. Op het zeventiende-eeuwse schilde-
rij ‘Bewogen zee’ van Jacob van Ruisdael steekt het
witte zeil af tegen een bewolkte hemel. Het geor-
dende van het landschap ontbreekt uiteraard in
de wijde Nederlandse luchten. Die zijn meestal
uitgedost met beweeglijke wolken, waarvan de ge-
beeldhouwde vormen plasticiteit aan het geheel
verlenen. Van het rijkgeschakeerde licht dat door
deze massa’s gecondenseerde damp heen schijnt,
is vanaf het begin dankbaar gebruik gemaakt
door Nederlandse schilders. Als gevolg daarvan
bestaat het Nederlandse landschap in feite uit
twee heel verschillende en tegengestelde gezich-
ten: het vlakke, strak in de hand gehouden land en
daarboven, door de horizon gescheiden, de weid-
se, veranderlijke lucht waar geen enkel mens vat
op heeft. Deze spanning is bepaald een interessant
en terugkerend element in de Nederlandse land-
schapschilderkunst. Er wordt gesteld dat mensen
beïnvloed worden door de omgeving waarin ze op-
groeien. Het is aannemelijk dat de zuiver geometri-
sche patronen van het Nederlandse landschap hun
stempel hebben gedrukt op de bewoners. Een be-
kende Nederlandse uitdrukking zegt het al: ‘met pas-
sen en meten wordt de meeste tijd versleten’.
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zet het blauw
van de zee
tegen het
blauw van de
hemel veeg
er het wit
van een zeil
in en de
wind steekt op

Willem Hussem

Jacob van Ruisdael (1628/29-1682), Bewogen zee, olieverf op doek, ca. 1670, 107 x 124,5 cm.
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Lucht en licht: de grote tovenaars

Kees van Roemburg (1914), In de buurt van Avenhorn, gouache, 1986.



Volgens Carel van Mander, de schrijver van het
‘Schilderboeck’, hadden buitenlanders soms kri-
tiek op de grijze wolkenluchten op Nederlandse
schilderijen, omdat die de zon belette erdoor te
schijnen. Een metafoor uit die tijd ging over Apol-
lo, de Zonnegod, die nauwelijks de kans kreeg om
door een gaatje in het wolkendek omlaag te kijken
naar Moeder Aarde. Later zou Picasso opmerken
dat het in Nederland altijd half nacht was. Hij had
net zo goed ‘half dag’ kunnen zeggen, wat dichter
bij de waarheid komt. En daaraan had hij mogen
toevoegen dat de eindeloze nuances van het licht
in Nederland de droom van elke schilder zijn. Een
Nederlandse hemel is een doorlopend schouw-
spel. De rijk gekostumeerde wolkenstoet trekt
voortdurend over het monumentale podium;
soms zijn die wolken chaotisch en jachtig, op an-
dere momenten traag en statig. Hun vormen zijn
onuitputtelijk.
De schrijver Maarten ’t Hart vertelt hoe Kees
van Roemburg, een schilder die hij bewondert,
puntige wolken schildert. Zulke wolken bestaan
niet, dacht hij toen hij voor zo’n schilderij stond.
Maar nog geen drie dagen later zag hij zo’n wolk
boven de daken. Sindsdien ziet hij ze regelmatig en
noemt ze nu ‘Van-Roemburg-wolken’.
Door een raam naar wolken kijken is soms net
of je voor een ingelijst schilderij staat. Soms zijn ze
grillig getekend, dan weer zijn ze niets meer dan
een lichte penseelstreek op een helderblauwe ach-
tergrond. Nederland zou Nederland niet zijn als de
wolken niet meestal de hemel vulden. Alex Ver-
duyn maakte er reusachtige bloemkolen van en
Karel Appel heeft ze zwart geschilderd boven de
stad.
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Boven: Alexander Verduyn den Boer (1958), Wolken, olieverf
op doek, 1990, 100 x 130 cm.

Onder: Karel Appel (1921), Zwarte wolken boven de stad,
olieverf op doek, 1984, 203 x 345 cm.



Wolken zijn ook aan stemmingen onderhevig: ze
glimlachen, kijken boos en trekken rare gezichten.
Een acteur zou moeite hebben om al die gedaante-
wisselingen uit te beelden. Wolken veranderen,
kunnen zich veranderen in mensen en dieren, in
bergen en gebouwen. Martinus Nijhoff beschreef
dat in zijn gedicht ‘Wolken’.
Hans Gritter heeft een open, kinderlijke blik be-
houden. Op zijn aquarel lijkt het net of Jan Klaas-
sen in de lucht zweeft en met een vinger naar de
wereld onder hem wijst.
Wolken hoeven niet altijd wit te zijn. Toen
Mondriaans ‘Rode wolk’ voor het eerst werd ten-
toongesteld, was dit iets ongewoons.
‘Blauwe wolk boven de Noordzee’ van Hens de
Jong is prachtig, maar tegenwoordig staat nie-
mand meer vreemd te kijken van een blauwe
wolk.
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Hens de Jong (1929), Blauwe wolk boven Noordzee, olieverf,
1990, 130 x 170 cm.

Pag. 27, boven: Hans Gritter (1942), Waddenzee, aquarel, 1984,
13 x 20 cm.

Pag. 27, onder: Piet Mondriaan (1872-1944), De rode wolk,
olieverf, 1907, 64 x 75 cm.


