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Schilderachtig, die duinen!

E

r zijn van die landschapstypen die eeuw in, eeuw uit het kunstenaarsoog zijn
blijven boeien: de zee bijvoorbeeld, of het hooggebergte. Maar hetzelfde geldt
– althans in de Nederlandse kunst – voor het duin. Hoe zou dat komen?
De duinstrook zoals wij die kennen, met zijn gelijkmatig doorlopende ‘zeereep’, zijn
zorgvuldig beheerde natuurmonumenten, zijn villadorpen en badplaatsen, zijn water
leidingprojecten, bloembollenvelden, verharde wegen en fietspaden, heeft zijn voor
lopig definitieve vorm gekregen tegen het einde van de negentiende eeuw. Daarvoor
bestond hij nog grotendeels uit kale, door de wind voordurend van aanzien veranderen
de hoge zandheuvels en onregelmatige velden daartussen, aan de landkant afgewisseld
met moerassige bossen. Smalle schelpenpaden leidden van de buitenplaatsen, zand
afgravingen, blekerijen en kwekerijen aan de duinzoom naar de her en der verspreide
duinboerderijtjes en naar de zoutketen en vissersdorpen aan zee. Een onvruchtbaar en
moeilijk toegankelijk, maar tegelijk voor het landschaplievend oog heel aantrekkelijk
gebied. De duinen waren niet kaal en leeg maar heuvelachtig en rijk aan allerlei geboomte,
en bovendien niet regelmatig verkaveld en bebouwd maar grotendeels nog onontgon
nen. Ze vormden ‘Hollands eigen wildernis’, een ideaal wandelgebied voor wandelaars
op zoek naar stilte en eenzaamheid en voor de inspiratie zoekende kunstenaar.

een nieuw soort landschapskunst
Duingezichten behoren niet toevallig tot de vroegste artistieke evocaties van het eigen
land.
Omstreeks 1600 werden de duinen ontdekt door Haarlemse en Amsterdamse kun
stenaars als Hendrick Goltzius, Claes Jansz Visscher en Esaias van de Velde. Visscher
gaf in 1611 de prentenserie Plaisante Plaetsen uit met bekende gezichten rondom Haar
lem, waarmee hij zowel de luie wandelaar als de landschapschilder van dienst wilde zijn
(afb. 1; afb. 56, p. 138*). Uit deze ongeordende maar zeer afwisselende ‘wildernis’ schiepen
de gebroeders Van de Velde, Jan van Goyen en enkele anderen vervolgens een heel eigen
*D
 e vet gezette cijfers 1–12 hebben betrekking op afbeeldingen in dit essay. Niet vet gezette nummers,
gevolgd door (kleinere) cijfers, verwijzen naar de pagina’s 24–235 in dit boek.
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1. Claes Jansz
Visscher,
Plaijsante
plaets aende
duyn kant,
1611/1612

3. Jacob van Ruisdael, Weg door de duinen, 1648

2. Jan van Goyen, Rustende reizigers op een duintop, 1630–1650

soort landschap, gekenmerkt door simpele vormen en gedempte tinten, dat al spoedig
enorm populair werd (afb. 2; afb. 11, p. 42).
Een latere generatie onder leiding van Jacob van Ruisdael legde in hetzelfde duin
landschap geheel nieuwe accenten: ze kozen bij voorkeur krachtig contrasterende
motieven binnen één voorstelling – zee tegenover duin, donker tegen licht, hoog tegen
laag, vruchtbaar tegen woest – en dat bij voorkeur vanuit een laag gezichtspunt, waar
door duinen en bomen ongewoon hoog lijken op te rijzen: de heroïsche variant (afb. 3).
Tegelijkertijd werd het ‘een-tonige’ tintenpalet langzaam maar zeker vervangen door
een geschakeerd patroon van helderder kleuren: wit zand, groen geboomte, rode daken
of even rode jagersjassen (afb. 4).
Niet alleen de blik omhoog was picturaal interessant, ook het brede, diepe en extra
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afwisselende panorama vanaf een hoge duintop (afb. 9 en 10, p. 36, 39) of, omgekeerd,
van veraf op de brede duinenrij bood boeiende mogelijkheden. De vroegste gedateerde
duintekening – van Goltzius – was zo’n ver uitzicht. En dan was er nog het andere
uiterste: het intieme kijkje in een beschutte delling of tegen de hoge zandoever van
een beek.
Tegelijkertijd lieten ook vermogende kooplieden hun oog op de vruchtbare binnen
duinen vallen. Tientallen in formele lijnen ontworpen landgoederen werden gesticht
te midden van de woestenij. En ook dit nieuwe type landschap bleek aantrekkelijk voor
de schilder die het – meestal in opdracht – op doek vastlegde, dankzij de spannende
afwisseling van cultuur en natuur, orde en chaos, heldere en stoffige kleuren (afb. 5).
De nieuw geschapen vlakke terreinen tussen de oude zandduinen werden benut als
bleekveld voor de linnenweverijen of voor de groenten- en bloembollenteelt en kregen
zo hun bekende rasterachtige plattegrond (afb. 1; afb. 64, p. 151).

schilderende, dichtende en kunstlievende wandelaars
Al met al hebben de zeventiende-eeuwse meesters ongeveer alle picturale mogelijkheden
van het duinlandschap binnen de traditionele schilderkunst geëxploreerd. Ze deden
dat natuurlijk niet alleen voor hun eigen plezier. De duizenden schilderijen, tekeningen

5. Jan van der Heyden,
Het landgoed Elswout te
Overveen, ca. 1660

4. Jan Wouwerman,
Duinlandschap met
een rustende reiziger en een
reiskoets, 1660–1670

en prenten met duinachtige onderwerpen die we nu nog bezitten maken duidelijk dat
er kennelijk ook in de zeventiende eeuw al veel belangstelling voor was. Opvallend
veel zeventiende-eeuwse duinlandschappen worden gekenmerkt door een weg die het
oog van de kijker het beeld intrekt. Dit kan een schilderkunstige foef zijn, maar het
beeld lijkt hiermee ook als het ware de herinnering op te roepen aan een in werkelijkheid
door de kijker zelf gemaakte wandeling door het duingebied – of diende als een
substituut daarvoor. Daarmee propageerde Visscher in elk geval zijn Kennemer duin
gezichten van 1611 op het titelblad.
Op het eerste gezicht is dat verrassend, omdat het duinlandschap niet hoorde tot
het gebied dat de Hollandse stedeling kende uit zijn directe dagelijkse ervaring.
We zijn gewend te veronderstellen dat de Hollandse schilders hun publiek vonden in
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de welvarende Hollandse burgerij, die trots was op zijn eigenhandig ontgonnen en
op de Spanjaarden bevochten republiek. Dit verklaart voor een groot deel de enorme
populariteit van het landschap in de nieuwe Hollandse schilderkunst. Maar hoorde
daar ook het kale, onvruchtbare en nauwelijks bewoonde gebied bij tussen het vrucht
bare en bijna volledig ontgonnen binnenland en de zee? Dat deed het inderdaad, en
dat wordt duidelijk als we zeventiende-eeuwse ‘duinkunst’ bekijken in het licht van de
Hollandse wandeltraditie. Uit allerlei geschreven bronnen blijkt dat naarmate het platteland veiliger werd, en zeker sinds het Twaalfjarig Bestand van 1609–1621, veel Hollandse
stedelingen op zondag of als de kans zich voordeed de drukke stad verlieten voor een
excursie in de landelijke omgeving, wandelend of groepsgewijs op een Jan Plezier.
Een geliefd doel in die dagen, ook voor Amsterdammers, was Kennemerland en in
het bijzonder de omgeving van Haarlem, die vanouds bekendstond als gezond en
afwisselend en die meermalen beschreven en bezongen is als ‘de trots van Haarlem’.
De tocht ging dan vaak naar de resten van Brederode en andere in de oorlog verwoeste
kastelen en kloosters, naar de hoge en witte Blinkert bij Bloemendaal of rechtstreeks
naar Zandvoort. Hagenaars trokken graag via de binnenduinen naar Scheveningen,
Alkmaarders naar Egmond. De tocht kon te paard gaan of te voet, in een koets of – voor
de gewone man – een Jan Plezier. En onderweg werd heel wat afgezongen, liedjes die
gebundeld werden in boekjes als de Haerlemsche Duyn-Vreucht (afb. 6) of Dubbelde

Nieuwe Haerlemsche Duijne-Vreught, waarvan het eerste vers eindigt met de regels Hoe
een ijeder zich verbleijdt / Als hij door de Duijnen rijdt.
Meer vermogende en avontuurlijker liefhebbers trokken er soms dagenlang op uit.
Je kunt gerust spreken van een typisch Hollandse wandeltraditie, die zijn eerste bloei
beleefde in de zeventiende eeuw maar zich in de eeuwen daarna heeft voortgezet.
De literatuur uit de Gouden Eeuw kent niet alleen uitvoerige wandelreportages zoals
de Batavische Arcadia van Johan van Heemskerck, maar ook een groot aantal gedichten
die de lezer meenemen op een wandeling buiten de stad. Ook de ‘hofdichten’ op een
buitenplaats in of bij het duingebied zijn vaak gegoten in de vorm van een wandeling
over en rondom het landhuis. Het bezongen gebied wordt – helemaal in de klassieke
traditie – genoten als een locus amoenus of ‘plaisante plaats’, de klassieke gemeenplaats
voor een plek waar alle zintuigen aan hun trekken komen, maar in de Hollandse versie
toch vooral het oog. Het kijkplezier spat er vanaf, zonder onderscheid in waardering
voor de onderdelen van het landschap. De duinstreek bood letterlijk voor elke wandelaar
wat wils. Het klimmen en dalen is al een sportief plezier, aldus Elisabeth Koolaart:
Hoe lustig is ’t, bij helder weer,
Al glijen wij gestadig neer,
Te klimmen, langs een trap van duinen,
Op ’t hoogst van de Aalbertsberger kruinen
Volgens Cats biedt het duin nog veel meer (vgl. afb. 6), want:
’t Is te Domburg, in de duinen,
daar men wentelt in het zand,
daar zo menig dartel kwant,
achter hagen, achter tuinen,
doet wat ik niet zeggen durf [...]

6. Onbekende kunstenaar,
Titelprent van C.P. van Wesbuschs
Haerlemsche Duyn-Vreucht enz.,
Haarlem 1636

De Blinkert bij Bloemendaal is imposant om te zien en daagt uit tot beklimming, en
ben je eenmaal boven dan lokken – volgens Samuel Ampsingh – de vergezichten over
Haarlem en omgeving:
En zien van daar ons stad en onze naaste steden,
Gelegen wijd van ons, ook vele duizend schreden [...]
Het kijkplezier gaat vaak gepaard met een wijze les. Voor Ampsingh is de trotse duin
strook een door God bedoelde natuurlijke zeewering:
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In ’t midden tussen weg van Stee [Haarlem] en Zee zijn Bergen
Die met hun zanden kop en top den hemel tergen
En stijgen in de locht, die tegens het geweld
Van ’t grote wilde diep als muren zijn gesteld [...]
Constantijn Huygens ziet de voortdurende veranderende duinen als metafoor van het
wisselend lot van de mens:
Dat onze heuvelen best schenen te gelijken,
het dagelijkse lot van Armen en van Rijken,
altoos in ’t ongewis, na ’t stormen van den tijd,
dan weelderig en volop, dan kaal en alles kwijt.
En Jacob Cats vindt het ‘schrale duin’ juist om die reden de ideale plek voor onge
stoorde meditatie:
Schrale duin, onvruchtbaar zand,
[. . .] Of ik klim of nederdaal,
Zo en vind ik echter niet[s],
Waar ook mijn gezichte schiet,
Dat mijn ogenlust verwekt,
Of mijn zinnen elders trekt.
En Gysbert Tysens zingt in zijn Haarlemmer duinzang van 1728 (verlucht met de etsen
van Claes Jansz Visscher van 1612!) de lof van Paters Herberg, deze rustplaats, die het
hart tot vreugd verbindt / door ’t stille landvermaak van heuvelen en dalen.
Maar wat de wandelende dichters nog het meest bekoorde was de rijke landschap
pelijke afwisseling die de duinstreek bood, niet alleen dankzij de forse overgangen
van polder naar duin en van duin naar zee, maar ook in het gebied daartussen. Voor
Claes Bruin bijvoorbeeld biedt zelfs het dorste deel een grote rijkdom:
Al zien wij hier geen gras noch lover groeien;
Al zien wij hier geen welige akker bloeien;
Geen klaverveld, om ’t welig vee te voên,
Dit bar gewest kan echter mij voldoen,
Al was het slechts om zijn verwisselingen. [...]

Die afwisseling was vaak aanleiding tot lof aan de almachtige en goede Schepper. Heel
mooi is het oude lied dat begint met de regels
Ik ging op enen morgen
Al door den Aardenhout,
Daar zag ik onverborgen
Gods werken menigvoud [...]
Langs Duinen ging ik spaceren
Zoo voort naar Overveen.
En zag naar mijn begeren
Gods werken groot en klein.
Jan van Westerhoven wijdde er zelfs een heel boek aan getiteld Den Schepper verheerlijckt in de schepselen [...] voor-gestelt in 7 samenspraken onder somersche wandelingen,
dienende wijders tot lof van Haerlems vermaeckelijcke landsdouwen. Dit verslag van zijn
wijsgerige wandeling door de duinstreek bevat ook een aantal lofzangen op de Schepper
en bovendien afbeeldingen met psalmverzen als onderschrift.
natuur en kunst
Een van de verrassende contrasten die het oog van de wandelaar kon boeien was de
spanning tussen natuur en kunst, waarbij ‘kunst’ dan slaat op alles wat de mens maakt.
‘het is geen klein vermaeck, wanneer men dorre zanden, / Door middel van de kunst, verkeert in nutte landen’, schreef Cats over Huygens’ buitenplaats buiten Den Haag. En
Elisabeth Koolaart dichtte op de Bloemendaalse bleekvelden, gezien vanaf de Aalbrechts
berg: ‘beneden ziet het scherpst gezicht / zich blind, op sneeuwwit linnenlaken, / hetgeen
natuur en kunst hier maken / zo zuiver [...]’.
Maar ook de schilderkunst komt aan bod. In zijn hofdicht op de buitenplaats
Akendam bij Haarlem dichtte Pieter Vlaming op het hoofdvertrek met zijn vensters
die uitzicht boden op de omgeving:
De wand is met geen schilderskunst bekleed,
Noch opgetooid met prachtige tapijten;
Het uitzicht zo verscheiden, verre, en breed,
Zou aan de kunst haar armoe slechts verwijten.
[...]

Hoewel ’t penseel dit alles af kan malen,
Bij ’t voorwerp, dat natúur met eigen hand
Getekend heeft, kan gene kunst ooit halen.

244

245

Copyright Uitgeverij Thoth
Revisie 2 p. 236-255.indd 244-245

16-03-15 17:22

236–255

236–255

De schilderkunst komt hier, in een aloude gemeenplaats, naar voren als de mindere
van de natuurlijke werkelijkheid die zij zo ijverig tracht te evenaren. Het is een spel met
woorden, want in dezelfde tijd roept Jan Baptist Wellekens op om ter ere van de
bruiloft van de Amsterdammer Jacob van Lennep diens buitenplaats Meer en Berg uit
te beelden:
Komt, brave Meesters, die Minerva’s kunst en vonden
zo geestig nabootst, komt: de plicht heeft u verbonden
ter ere van dit feest: weeft nu een schilderij,
vol kunst van tekening, en vlugge poezij.
Dit werkstuk zou dan wellicht als kamerbehangsel de zaal van Van Lenneps huis aan
de Amsterdamse Herengracht gaan sieren. Wat hier en ook bij Vlaming weer opvalt, is
de nadruk op de afwisseling van het landschap. Het huis krijgt pas zijn volle waarde tegen
de achtergrond van een dorp, weiland, bos en duinen, en verderweg het Haarlemmermeer.
De beeldende kunst was het aangewezen middel om de herinnering aan het kijk
plezier van die vrolijke of zinrijke wandelingen vast te leggen of, in plaats daarvan, dat
kijkplezier op te roepen voor wie de tocht niet kon of wilde ondernemen. En daaraan
voldeed ze volop.

schilderachtig: or de en afwisseling
De gangbare opvatting onder cultuurfilosofen is dat tot ver in de achttiende eeuw het
landschap voor de Europese stedeling pas interessant werd nadat het bedwongen en
ontgonnen was, dienstbaar gemaakt aan de mens. De rijke oogst aan duinlandschap
pen in de oudere Hollandse schilderkunst dwingt ertoe deze veronderstelling op zijn
minst te nuanceren, in elk geval voor de Nederlandse Republiek. Sinds de zestiende
eeuw werd het buitenstedelijke gebied in toenemende mate en met veel technisch v ernuft
drooggemaakt of geïrrigeerd en op systematische wijze volgens de modernste inzich
ten ontwikkeld tot een efficiënt geordend en winstgevend agrarisch onderdeel van de
landelijke economie. Maar hoewel dit moderne en ordelijke landschap met zijn mathe
matische, heldere en uniforme structuur bij uitstek voldeed aan de esthetische eisen
van de officiële humanistische kunsttheorie met haar eis van regelmaat, orde en een
heid, was dit niet het gebied dat de meeste belangstelling trok van kunstenaars, dichters
en andere rust- en ruimtezoekende stedelingen. Integendeel, zij zochten kennel ijk
juist de streken op waar nog het ‘oorspronkelijke’ maar door de moderne tijd bedreigde
Nederlandse landschap te vinden was, dat juist níet geordend was en waar de nieuwe

ontginningen in het beste geval – net als de schrale duinen, de moerassige bossen, de
arme stulpjes, de zandwegen en de overgroeide bouwvallen van kloosters en kastelen –
bijdroegen aan de boeiende afwisseling van oud en nieuw, recht en krom, hoog en laag
– kortom aan een landschap dat men al sinds de zestiende eeuw bij uitstek ‘schilder
achtig’ was gaan noemen, maar dat – zo blijkt uit de hierboven aangehaalde dichters –
tegelijkertijd als vanouds zwanger bleef van morele, politieke en/of religieuze waarden.
Wie dit eenmaal tot zich laat doordringen ziet geen principieel verschil meer tussen
de zeventiende- en achttiende-eeuwse duinverbeeldingen in enerzijds de dicht- en
anderzijds de schilderkunst. Ze lijken nu eerder elkaars complement dan elkaars tegen
deel, wat ook niet verbaast omdat de twee kunsten bestemd waren voor ongeveer het
zelfde publiek, de stedelijke burgerij.
Dit neemt niet weg dat er een enorm verschil bestaat tussen de duinvoorstelling in
respectievelijk de schrijvende en de beeldende kunst. Dat geldt niet alleen voor de
kwantiteit, maar ook voor de inhoudelijke kant. De schilders presenteerden hun land
schap bijna steeds als een zonder twijfel visueel aantrekkelijk of zelfs spannend of
intrigerend, maar inhoudelijk neutraal gegeven, dat de kijker vrijliet om er zijn eigen
associaties aan te verbinden. In de dichtkunst is het tegenovergestelde het geval. Daar
geeft de dichter weliswaar aan dat hij het onderwerp in elk geval interessant vindt, maar
zijn wellicht toch eveneens aanwezige esthetisch-emotionele appreciatie is bijna steeds
als het ware verpakt in een met zoveel woorden geformuleerde gedachte met een belerende of opbouwende strekking. Die strekking hing weer samen met de functie van
het gedicht in kwestie en met de in de literaire traditie voorhanden modellen. En daar
was nu eenmaal niet of nauwelijks plaats voor pure natuurlyriek. Dat gold ook voor een
dichter als Constantijn Huygens, die – daar laat zijn geschrift Mijn jeugd geen twijfel
aan – al vroeg een groot liefhebber was van de ‘pure landschapskunst’ van Esaias van de
Velde en Jan van Goyen, maar die blijkbaar geen behoefte had dat in lyrische vorm uit
te drukken.
Het hofdicht prees het nuttig werk van de projectontwikkelaar, het lofdicht op stad
of streek de rijke afwisseling van de eigen omgeving, het wandellied de bevrijding uit
de benauwde stad en het vrome puntdicht de schepping als Gods open boek. Allemaal
genoten ze op hun manier kennelijk van het buiten zijn en in dit geval van het duinge
bied. In hoeverre er in dit amalgaam van verwoorde emoties ook al sprake was van de
ontroering en het ‘natuurgevoel’ dat leesbaar wordt in de meer hedendaagse dichtkunst
en dat wij even zichtbaar achten in de beeldende kunst van onze tijd, blijft een open
vraag maar hoeven we evenmin bij voorbaat negatief te beantwoorden.
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het duin als pa r k
Al tegen het einde van de zeventiende eeuw kwam er langzaam maar zeker verande
ring in de smaak van het wandelende, kijkende en lezende publiek. De ongetemde en
wisselvallige natuur met haar kale kruinen, dode bomen en vervallen bouwsels, die
Van Goyen en Ruisdael en hun publiek decennialang had geboeid, maakte in elk geval
in de schilderkunst ongemerkt plaats voor een natuur waarin ook de landgoederen min
of meer werden opgenomen in het grotere verband van de nu langzaamaan wat meer
onder controle gebrachte zandgebieden. Tegelijkertijd besloten veel landgoedeigenaren
hun mathematisch geordende tuinen opnieuw in te richten naar het moderne Engelse
model met zijn voorkeur voor the picturesque, een stijl die in feite een heropleving
betekende van het Oudhollandse begrip schilderachtig. Hierdoor verloor het contrastrijke duinlandschap wellicht ook wat van zijn scherpe kanten. In elk geval kwam er nu
ruimte voor een kunst waarin de nog niet ontgonnen gedeelten zich moeiteloos leken
te voegen bij de keurig aangeharkte buitenplaatsen met hun fraaie wandelallees en
kabbelende beekjes, alsof de nieuwe bewoners en bezoekers van dit vriendelijke park
landschap evenveel comfort zochten buiten de stad als daarbinnen.
een vleugje romantiek
Tegen het einde van de in artistiek opzicht zo kalme achttiende eeuw komt er toch ver
rassenderwijs een bescheiden tegenbeweging op gang, die kennelijk aansluiting zoekt
bij de internationale stroming van Sturm und Drang. Eigenzinnige kunstenaars trek
ken er voor het eerst sinds meer dan een eeuw weer op uit, op zoek naar de ongekamde
kruinen en dalen van het oude duingebied, vaak in het voetspoor van Ruisdael en zijn
vrienden, dus ook niet alleen op zondag en bij aangenaam weer (afb. 7; afb. 17 en 47,
p. 55, 117). Een enkele maal kregen ze gezelschap van een even romantische ziel als de
dichteres Elisabeth Maria Post. Maar toch waren er blijkbaar weinig kunstliefhebbers
die zo’n onvriendelijk onderwerp in de vorm van een schilderij in de huiskamer toe
lieten. Afgezien van een enkele storm aan het strand (afb. 40, p. 102) was het vooral het
panorama vanaf de duinrand dat de aandacht kreeg, liefst bij stralend weer, zodat de
r ijkdom en verscheidenheid van het achterland zichtbaar werden voor de vaderlands
lievende kijker (afb. 4, p. 28). Zoals een reisgids voor Kennemerland uit 1840 het ver
woordt: ‘Bovenal echter moet de reiziger den hoogen duin achter de buitenplaats Jagt
lust beklimmen, waar zich een Panorama opent, hetwelk de ziel in verrukking
wegsleept.’ Opmerkelijk in deze passage zijn vooral de laatste woorden, die een werke
lijk romantisch gevoel uitdrukken. De eigenwijze schilder Johannes T
 avenraat ging

7. Carel Lodewijk Hansen, De ruïne van Eyk en Duinen, 1793

nog iets verder: hij beweerde dat de natuur ‘niet positief als door den spiegel, maar
subjectief door de individueele dichterlijke opvatting des kunstenaars’ moest worden
weergegeven. Maar in werkelijkheid bleven de meeste kunstenaars zich aanpassen aan
de wensen van de burgerij. De meeste Hollandse ‘romantische’ schilders waren in feite
burgerlijke realisten. De ongetemde en wisselvallige natuur van hun beroemde buiten
landse voorbeelden vervingen ze door een huiselijker variant, alsof men in het duin
gebied en dus ook in de weergave daarvan evenveel comfort zocht als in de achtergelaten
stad.

schilder en met licht
Daarin kwam pas verandering toen enkele Haagse schilders opnieuw de weg vonden
naar de ‘onbedorven’ natuur, aanvankelijk aan de Veluwezoom maar al spoedig vlak bij
huis in de Haagse en Scheveningse duinen. Jozef Israëls en een hele groep kunstenaars
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om hem heen vroegen aanvankelijk vooral aandacht voor het leven van de arme vissers
en duinboertjes (afb. 9). Anderen, zoals F.H. Kaemmerer en David Bles, legden zich
liever toe op het mondaine badleven (afb. 8). Maar de belangstelling verbreedde zich
spoedig. Johannes Bosboom verbleef soms maandenlang in het vissersdorp, vanwaaruit
hij de zanderige omtrek verkende (afb. 59 en 66, p. 141, 154). Hij en zijn vrienden hielden
van het typische vochtige zeelicht, waardoor alles ook bij zonnig weer in een heiïge
toon gehuld werd. Het meest hielden ze van een lucht zonder zon. Hoe somberder de
lucht, des te liever was het deze Hagenaars (afb. 2, 37, 51, 54, 98, p. 26, 96, 127, 133, 231).
Van Jacob Maris bijvoorbeeld is bekend dat hij het liefst vlak voor of na een onweer de
achter zijn huis gelegen duinen opzocht. Niet meer de thematiek in de eerste plaats was
het die hen trof, maar het samenspel van licht en atmosfeer, waardoor de contouren
vervaagden en alle elementen van het landschap opgingen in de allesbepalende stemming.
Dit betekende dat het zo getrouw mogelijk werken naar de natuur bij sommigen plaats
kon maken voor een schilderen als de natuur. Toen een vriend Jacob Maris attent
maakte op een bijzonder mooie lucht was het zelfbewuste antwoord: ‘Och wat, ik schil
der hem beter.’ Vooral in de virtuoze toepassing van waterverf bereikten de Hagenaars
in deze nieuwe kunstopvatting grote hoogten en brachten ze iets dat werkelijk nieuw
was ten opzichte van de nog steeds bewonderde zeventiende-eeuwers. En wat tegelij
kertijd opvalt: de menselijke figuur onderweg, die in de zeventiende eeuw als vanzelf
sprekend de kijker de weg had gewezen in het geschilderde of getekende duin, is sinds
de negentiende eeuw vrijwel afwezig geworden.
Ongemerkt verloren in dit proces van diepgaande bestudering en ‘ontleding’ van
de zichtbare werkelijkheid de afzonderlijke motieven veel van hun eigen karakter,
zozeer dat in sommige experimentele studies het ‘onderwerp’ soms nog maar nauwe
lijks te herkennen was. En ongemerkt bereidden ze hiermee de weg voor een generatie
die consequent verder zoekend de volgende stap zette. Gestimuleerd door Franse en
Belgische kunstenaars onder aanvoering van Georges Seurat werd nu het ‘tonale’
effect van de vloeiende, unificerende grijze of grijsachtige toets van de Haagse-Scholers
in één klap vervangen door een zorgvuldig gecomponeerde symfonie van kleurige
stippen: het luminisme was geboren. En typisch voor deze stormachtige beweging was
dat de jongeren, nog meer dan daarvoor, de zeekant en de duinstrook opzochten als
de ideale locatie voor hun picturale laboratorium.
De bloeitijd van de schildersdorpen aan zee was begonnen. Omstreeks 1888 trof
Jan Toorop in Noordwijk een aantal geestverwante Tachtigers, onder wie Willem Kloos
en Albert Verwey, die zich daar voorgoed zou vestigen (afb. 46 en 85, p. 114, 200). Toorop

8. Frederik Hendrik Kaemmerer, De nieuwe boulevard bij Scheveningen, ca. 1870
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10. Job Graadt van Roggen, Gezicht op Alkmaar, 1913

woonde daarna afwisselend in Katwijk en het vlak onder Den Haag gelegen duindorp
Loosduinen, dat bekend stond als het Haagse Barbizon, met uiteenlopende talenten
als Willem de Zwart (afb. 22, p. 69), Breitner (afb. 43, p. 110), Theo van Hoytema en later ook
Vincent van Gogh (afb. 64, p. 151) onder l eiding van Anton Mauve. Maar na een jaar of
tien verdwenen de meesten weer, verjaagd door de oprukkende Haagse buitenwijken.
De meeste zomers werkte Toorop in Domburg, waar hij dichter bij zijn Belgische en
Franse geestverwanten was (afb. 18, p. 57) en waar hij geregeld zijn vriend P.C. Boutens
kon ontmoeten (afb. 14, p. 49). Hij was zeker niet de enige kunstenaar in de Walcherse
duinen. Gedurende enige jaren vormden de Domburgse ‘luministen’ – onder wie Ferdinand Hart Nibbrig (afb. 1 en 83, p. 25, 197) en sinds 1908 ook Piet Mondriaan – de voor
hoede van de Nederlandse schilderkunst. Juist het ongewoon motief-arme duingebied
bood hun gelegenheid om zich te concentreren op de kernproblemen van de schilder
kunst: vorm, licht en kleur. In zijn fameuze Duin-reeks bereikte Mondriaan een bijna
abstracte interpretatie van het trio duin, lucht en zee, maar tegelijkertijd begon hij te
experimenteren met de simpele vlakken en lijnen van de golvende duinenrij (afb. 12, 69,
90, p. 45, 159, 213). Kort daarop zou hij naar Parijs vertrekken, maar zijn nieuwste ideeën
waren een krachtige impuls voor met name Jacoba van Heemskerck.
In de jaren daarna, tijdens de Eerste Wereldoorlog, ontstond nog een derde kun

stenaarsdorp aan de kust: Bergen, waar een aantal jonge schilders – al spoedig de Ber
gense School genoemd – hun door expressionisme en kubisme geïnspireerde ideeën
uitwerkten op het stramien van het Bergense landschap, onder leiding van de Franse
emigrant Le Fauconnier. Ook de gevluchte Vlaming Gustave De Smet verbleef daar (zie
het beeld van Gustave De Smet tegenover de titelpagina). Leo Gestel en Jan Sluijters
kwamen er graag werken en Charley Toorop (afb. 68, p. 157) bleef er wonen, als motor
van een eigen kunstenaarskring met onder anderen haar zonen John en Edgar Fern
hout (afb. 49, p. 121). Tot de Bergense kring behoorden ook Job Graadt van Roggen
(afb. 10) en bekende dichters als Adriaan Roland Holst en J.C. Bloem. De werken die Leo
Gestel al in 1913 hier schilderde zijn een prachtige aankond ig ing van wat Le Fauconnier
c.s. even later systematisch zouden toepassen: een expressief soort gematigd kubisme,
toegepast en ontwikkeld aan de hand van het Bergense duinlandschap.
Tegelijkertijd stichtte Jan Wiegers in Groningen de ongewoon vitale beweging De
Ploeg, die een meer noordelijk, niet met kubistische elementen vermengd expressionisme
nastreefde, dat minder door Franse dan door Duitse inspiratie werd gevoed. De Ploegschilders zochten hun thema’s op het Groningse platteland maar ook vaak op de
Waddeneilanden (afb. 8, p. 35).

een kaleidoscopisch slot
Zo kunnen we vaststellen dat de belangrijkste Hollandse kunstschilders in de geest
van het modernisme zich allemaal opmerkelijk sterk voelden aangetrokken door het
duinlandschap. Het vervolg van deze geschiedenis is minder overzichtelijk. De in
Den Haag, Domburg, Groningen en Bergen ontwikkelde en daar ook op het duin toe
gepaste benaderingen bleven langs verschillende lijnen jongere generaties inspireren.
De Rotterdammer Hendrik Chabot ontwikkelde op eigen houtje een hoogstpersoon
lijke en extreem expressieve visie op het Zeeuwse duingebied (afb. 99, p. 233). Tegelijker
tijd deden veel van de oude voortrekkers in de loop der tijd wat impressionistisch,
realistisch of zelfs romantisch water in de oorspronkelijk stijlzuivere wijn. Daarnaast
openbaarde zich een tamelijk krachtige beweging in omgekeerde richting, die streefde
naar een uiterst nauwkeurig en daardoor vaak enigszins vervreemdend realisme
(afb. 27 en 49, p. 79, 121). Sommige kunstenaars zochten daarbij bewust aansluiting bij de
techniek en stijl van de zeer oude meesters (afb. 11). Meer dan eens is daarbij ook weer
de suggestie merkbaar van een ernstige boodschap, die achteraf soms de uitdrukking
lijkt van naderend onheil (afb. 53 en 92, p. 131, 218).
Een opmerkelijke aanvulling van het beschikbare idioom was het werk van Edgar
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Fernhout, die dit nieuwe realisme weer wist te verlaten en die, voortbouwend op de
luministen van Domburg, uiteindelijk kwam tot volkomen geabstraheerde composities
van lichtende kleurvlakken, waarvan de titels echter bleven verwijzen naar ‘Duin’ of
‘Zee’. Jan Wolkers werd op zijn beurt weer door Fernhout geïnspireerd (afb. 16, p. 52).
Ook de noorderlingen Gerrit Benner (afb. 7, p. 34) en Jan Gerrit Jordens (afb. 12) ont
wikkelden uit het Ploeg-idioom een persoonlijke, sterk abstraherende eigen stijl. En ten
slotte zijn er dan de hedendaagse kunstenaars, van wie sommigen, zoals Dirck Nab
(afb. 13, 52, 74, p. 46, 130, 173) en Kris Spinhoven (afb. 71, p. 164), zich het liefst voegen in de
impressionistische, expressionistische of realistische tradities, terwijl kunstenaars als
Robert Zandvliet (afb. 82, p. 195) of Jonas Snijder (afb. 91, p. 217) zich kenmerken door
meer eigenzinnige varianten daarop.

12. Jan Gerrit
Jordens,
Schiermonnik
oog met
Opduin, 1957

Wie van deze hedendaagse schilders men ook spreekt, steeds verwoorden zij hun
fascinatie voor het Hollandse duingebied in termen die onmiddellijk herinneren aan
de dichtregels uit de zeventiende eeuw waarmee dit essay begon. De duinen blijven
schilderachtig, eeuw in, eeuw uit.
Boudewijn Bakker

11. Dirk van Gelder,
Duinvruchten, 1929

N.B. Deze tekst is gedeeltelijk bedoeld als aanvulling en antwoord op het essay van Nicolaas Matsier
waarmee dit boek begint. Ik ben daarbij geïnspireerd door de bijdragen van Huigen Leeflang over
het landschap in de Haarlemse c ultuur en kunst, culminerend in zijn ‘Dutch landscape: the urban view.
Haarlem and its environs in literature and art, 15th–17th century’, in Nederlands Kunsthistorisch Jaarboek 48 (1997), p. 53–115. De meeste vroege citaten zijn ontleend aan Th. Beening, Het landschap in de
Nederlandse letterkunde van de Renaissance, Nijmegen 1963, en Gerrit Komrij, De Nederlandse poëzie van
de zeventiende en achttiende eeuw in duizend en enige gedichten, Amsterdam 1986; de negentiende-eeuwse
citaten aan Wiepke Loos e.a., Langs velden en wegen. De verbeelding van het landschap in de 18de en 19de
eeuw, Blaricum/Amsterdam 1997. Een uitvoeriger en ruim geannoteerde versie van het eerste deel
– over het duin in de Nederlandse zeventiende-eeuwse poëzie en kunst – hoop ik binnenkort elders te
publiceren.
B.B.
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